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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Karya sastra merupakan salah satu media untuk menanamkan suatu 

paham, pendapat, atau pemikiran seseorang kepada orang lain. Karya sastra 

berusaha menyampaikan hal yang ingin disampaikan pengarang lewat karyanya 

dengan bahasa yang indah dan imajinatif namun sesungguhnya sarat akan makna 

dan pengajaran. Wiyatmi (2009:14) mengibaratkan sastra seperti angin, berada di 

mana saja dan kapan saja.  

Sastra mampu mewujudkan sebuah sistem konvensi budaya pada suatu 

masyarakat tertentu dan mempertahankan sistem konvensi tersebut dalam kurun 

waktu tertentu. Teeuw (1984:11) mengatakan bahwa sastra sebagai karya seni 

merupakan salah satu unsur kebudayaan yang berfungsi untuk mengaktualisasikan 

atau mewujudkan sebuah sistem konvensi atau kode sastra dan budaya. Melalui 

karya sastra, dapat diketahui bagaimana budaya yang berkembang atau pernah ada 

di suatu tempat atau daerah tertentu. Hal ini karena sebuah karya sastra 

merupakan hasil buah pikir seseorang atau pengarang yang tak lain merupakan 

bagian dari masyarakat itu sendiri yang kemudian dituangkan dalam bentuk cerita 

atau tulisan. Di dalamnya, sarat akan nilai-nilai budaya yang berlaku yang 

mencerminkan kehidupan sosial budaya masyarakat itu. Noor (2011:27) 

berpendapat, “karya sastra merupakan salah satu cerminan nilai budaya dan tidak 

terlepas dari sosial budaya serta kehidupan masyarakat yang digambarkannya.” 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sastra menyajikan gambaran kehidupan dan 

kehidupan itu sendiri sebagian besar terdiri dari kenyataan sosial. 

 Jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk, masyarakat telah mengenal 

adanya sastra yang kini disebut dengan sastra daerah. Sastra daerah merupakan 

sastra yang lahir dengan menggunakan bahasa daerah, baik itu yang berbentuk 
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sastra lisan maupun tulisan. Sebagai salah satu bentuk sastra daerah, sastra lisan 

memiliki tempat yang tak terpisahkan dengan kehidupan dan budaya masyarakat 

zaman dahulu. Sastra lisan kala itu  disampaikan  dari  mulut  ke  mulut,  dari  satu 

generasi ke generasi berikutnya. Menurut Endraswara (2011:151), “Karena 

disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya atau turun-temurun, sastra 

lisan cenderung memiliki sifat khusus di antaranya banyak menggunakan 

ungkapan-ungkapan yang klise dan terkesan menggurui”. 

Sedyawati (Rafiek, 2012: 54) mengemukakan bahwa sastra lisan berisi 

cerita-cerita yang disampaikan secara lisan dan bervariasi mulai dari uraian 

genealogis, mitos, legenda, dongeng, hingga berbagai cerita kepahlawanan. 

Bentuk sastra lisan yang bervariasi ini tentu tidak terlepas dari faktor 

penyampaiannya yang tidak dalam bentuk tertulis sehingga memang bergantung 

pada apa yang berhasil disimak dan diingat si pendengar untuk kemudian 

diceritakan kembali. Selain itu, besar kemungkinan kevariasian cerita atau sastra 

lisan karena adanya keinginan si pencerita untuk menyesuaikan isi cerita dengan 

nilai-nilai yang sesuai dengan masa atau waktu penceritaan sebuah sastra lisan 

dan nila-nilai apa pula yang ingin ditekankan pencerita kepada penyimak atau 

pendengarnya. 

Kajian tentang sastra lisan kemudian lebih dikenal dengan ilmu folklor. 

Folklor sendiri berasal dari bahasa Inggris folklore. Kata ini berasal dari dua kata 

dasar yaitu folk (kolektif) dan lore (tradisi). Menurut Danandjaja (1984:2), 

“folklor adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan 

turun-temurun, di antara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi 

yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai gerak isyarat 

atau alat pembantu pengingat (mnemonic device)”. Jadi, folklor dapat 

didefinisikan sebagai suatu kebudayaan kolektif yang disampaikan secara turun- 

temurun.  
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Cakupan ilmu foklor sangatlah luas, bahkan Brundvand (dalam 

Danandjaja, 1984:21) membagi folklor atas tiga kelompok besar, yaitu folklor 

lisan (verbal folkolre), folklor sebagian lisan (partly verbal folklor), dan folklor 

bukan lisan (nonverbal folklor). Bentuk-bentuk yang termasuk dalam folklor lisan 

antara lain (a) bahasa rakyat seperti logat, julukan, pangkat tradisional, dan titel 

kebangsawanan; (b) ungkapan tradisional, seperti pepatah, pribahasa, dan pameo; 

(c) pertanyaan tradisional seperti teka-teki; (d) puisi rakyat, seperti pantun, syair, 

dan gurindam; (e) cerita prosa rakyat, seperti mite, legenda, dan dongeng; dan (f) 

nyanyian rakyat. 

Sementara itu, yang tergolong folklor sebagian lisan adalah yang 

berbentuk kepercayaan rakyat, permainan rakyat, teater rakyat, tari rakyat, adat-

istiadat, upacara adat, pesta rakyat, dan lain-lain. Adapun yang dimaksud folklor 

yang bukan lisan adalah yang berbentuk material, seperti rumah adat, atau alat-

alat tradisional, dan yang berbentuk nonmaterial, seperti bunyi isyarat untuk 

komunikasi rakyat. 

Sebagai salah satu daerah yang disebut-sebut merupakan pusat 

perkembangan dan pemerintahan kerajaan Sriwijaya pada masa lampau, Jambi 

memiliki banyak sekali kekayaan folklor. Kekayaan folklor itu baik yang 

berbentuk lisan, sebagian lisan, maupun bukan lisan. Di antara banyak jenis atau 

bentuk tersebut, kekayaan sastra lisan di Jambi, terutama yang berbentuk cerita 

rakyat, adalah salah satu yang paling hidup, berkembang, dan menjadi bagian dari 

kehidupan Jambi masa lampau.  

Cerita rakyat adalah suatu cerita yang hidup dan berkembang 

turun-temurun, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Cerita rakyat 

adalah milik masyarakat pendukungnya. Cerita rakyat itu bisa 

disampaikan secara lisan dan disebut pula sastra lisan (oral literature). 

Cerita rakyat dapat dianggap sebagai karya sastra permulaan sebelum 

adanya pengaruh budaya Hindu dan Islam (Djamaris, 1990:12). 

 

Menurut Yuwono (2007:27), “prosa klasik yang tertua di Indonesia 

ditemukan dalam bentuk cerita rakyat. Cerita rakyat yang dalam bahasa umum 
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disebut juga dongeng, adalah salah satu jenis kesusastraan rakyat yang 

disampaikan dari mulut ke mulut.” Dari beberapa pengertian di atas, tampak 

adanya penekanan pada penyampaiannya dari mulut ke mulut, dari satu generasi 

ke generasi berikutnya. Hal tersebut menjelaskan mengapa cerita rakyat tidak 

pernah diketahui siapa sebenarnya pengarangnya.  

Cerita rakyat di Jambi pada masa lampau dianggap sebagai media ampuh 

untuk mengajarkan nilai-nilai positif dalam kehidupan karena memang cerita 

rakyat yang disampaikan para tetua dari satu generasi ke generasi saat itu sarat 

akan penggambaran hal-hal hebat atau luar biasa yang pernah ada atau hidup di 

negeri Jambi. Salah satu cerita rakyat yang begitu melegenda di Jambi adalah 

legenda Orang Kayo Hitam, bahkan beberapa bukti sejarah pun membenarkan 

cerita rakyat yang hidup di tengah masyarakat Jambi itu benar-benar pernah 

terjadi dan bukan bualan semata. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan keris 

Siginjai yang disebut-sebut sebagai senjata andalan tokoh Orang Kayo Hitam.  

Menurut Bascom (Danandjaja,1984: 50), cerita prosa rakyat dapat dibagi 

dalam tiga golongan besar, yaitu: (1) mite (mythos), (2) legenda (legend), dan (3) 

dongeng (folktale). Mite adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi 

dan dianggap suci oleh si pemilik cerita. Mite ditokohi oleh dewa atau makhluk 

setengah dewa. Peristiwa di dalam mite terjadi di dunia lain, bukan seperti yang 

kita kenal sekarang, dan terjadi pada masa lampau. Dongeng adalah prosa rakyat 

yang dianggap tidak benar-benar terjadi oleh si pemilik cerita dan dongeng tidak 

terikat oleh waktu maupun tempat. Legenda adalah prosa rakyat yang memiliki 

ciri-ciri mirip dengan mite, yaitu dianggap benar-benar terjadi, tetapi tidak 

dianggap suci. Berbeda dengan mite, legenda ditokohi manusia walaupun tokoh-

tokoh tersebut adakalanya memiliki sifat-sifat yang luar biasa dan sering juga 

dibantu makhluk-makhluk ajaib.  

Dalam beberapa literatur, legenda Orang Kayo Hitam diceritakan dalam 

berbagai kisah yang berbeda. Dalam buku 33 Cerita Rakyat Menakjubkan yang 
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disusun oleh S. Tary dan Retno W,  legenda Orang Kayo Hitam bercerita tentang 

awal mula berdirinya negeri Jambi. Namun, dari sumber lain yang berjudul Cerita 

Rakyat dari Jambi yang disusun oleh S. Amran Tasai, legenda Orang Kayo Hitam 

bercerita tentang perlawanan negeri Jambi melawan kerajaan Majapahit. Dari 

beberapa sumber lisan, juga ditemukan bahwa legenda Orang Kayo Hitam 

menceritakan tentang keberaniannya ketika membantu kerajaan Majapahit 

menghadapi pemberontakan. Hal tersebut seharusnya perlu diteliti agar diketahui 

bagaimanakah bentuk legenda Orang Kayo Hitam yang sebenarnya. Apakah 

cerita yang tersebar di masyarakat itu merupakan bentuk varian yang memiliki inti 

cerita yang sama, atau berbentuk versi yang tidak saling berkaitan, atau bahkan 

hanya penggalan cerita yang saling terkait.  Hal tersebut perlu ditelusuri 

kebenarannya karena akan menimbulkan kebingungan bagi masyarakat yang tidak 

mengenal sejarah Jambi. masyarakat akan mempertanyakan apa sebenarnya isi 

atau cerita yang terdapat dalam legenda Orang Kayo Hitam sesungguhnya. Dari 

hasil observasi awal peneliti, diketahui bahwa Jambi sebenarnya memiliki cukup 

banyak sumber tertulis tentang kebenaran legenda Orang Kayo Hitam. 

Sayangnya, sumber-sumber tertulis tersebut belum banyak digali karena 

keberadaanya yang menyebar atau merupakan milik pribadi. 

Mengingat besarnya ketokohan Orang Kayo Hitam di Jambi, peneliti 

merasa perlu kiranya diadakan penelitian tentang berbagai cerita mengenai 

legenda Orang Kayo Hitam agar dapat didokumentasikan dan menjadi bukti 

sejarah akan tingginya budaya sastra yang berkembang di tanah Jambi pada 

zaman dahulu. Selain itu, pengumpulan berbagai bentuk cerita legenda Orang 

Kayo Hitam dirasa perlu untuk meluruskan legenda Orang Kayo Hitam itu sendiri 

di tengah masyarakat. Kekayaan sastra lisan Jambi merupakan bagian dari warisan 

budaya nasional yang patut dilestarikan, dikembangkan, dan dimanfaatkan 

sehingga perlu mendapatkan perhatian. 
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Sementara itu, tradisi untuk mendongengkan cerita rakyat yang sarat akan 

nilai-nilai kini dapat dikatakan sudah tidak ditemui lagi di tengah masyarakat 

Jambi. Kebiasaan orang tua untuk memperdengarkan cerita rakyat kepada anak 

atau cucu kini sudah bukan lagi menjadi tradisi masyarakat modern Jambi. 

Kehebatan sebuah cerita sudah tidak lagi mampu membuat cerita itu tetap dikenal. 

Pergeseran tradisi masyarakat ini tentu bukan tanpa alasan yang jelas. kemajuan di 

bidang media elektronik dan massa jelas menjadi salah satu faktor penyebab. 

Terlebih, masyarakat kini dihadapkan pada era globalisasi di mana dunia maya 

seakan tanpa batas. Jarak dan waktu sudah bukan menjadi kendala dalam 

berkomunikasi dan bertukar informasi. Beragam jejaring sosial pun kian 

menjamur dengan berbagai varian bergantung tipe, hobi, dan hal-hal lain sesuai 

dengan kepribadian dan kebutuhan si individu. 

Jika sudah begitu, bentuk sastra lisan yang disampaikan dari mulut ke 

mulut atau didongengkan sebelum tidur dapat dikatakan sudah tidak menjadi 

media yang efektif lagi. Padahal, cerita-cerita rakyat yang berasal dari daerah 

Jambi sebenarnya begitu beragam dan sarat dengan nilai-nilai kearifan. Cerita 

rakyat Jambi bahkan tak kalah menariknya jika dibandingkan dengan cerita rakyat 

dari daerah lain seperti Malin Kundang dari Sumatera Barat, Sangkuriang dari 

Jawa Barat, Bawang Merah dan Bawang Putih dari Riau, atau cerita rakyat dari 

daerah lainnya yang sudah cukup dikenal. 

Sibarani (2012:20) memaparkan pendapatnya tentang potensi cerita rakyat 

sebagai berikut. 

sekarang ini, sebagian besar cerita rakyat itu tidak lagi mentradisi, 

tetapi masih potensial untuk direvitalisasi sebagai sumber kekayaan 

pluralisme etnik di tengah globalisasi budaya. Cerita rakyat sebagai sastra 

lisan dan tradisi bercerita rakyat sebagai bagian dari tradisi lisan sama-

sama penting untuk membuka kebebasan berpikir dan membangun 

kreativitas sebagai kekayaan budaya etnik. 

 

Untuk itu, dirasa perlu menemukan cara lain yang dianggap mampu 

mempertahankan sastra lisan agar budaya dan nilai yang terdapat dalam cerita 
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rakyat tetap sampai dan dikenal oleh generasi muda, salah satunya adalah dengan 

menjadikannya sebagai bahan ajar di perguruan tinggi. Menurut Rusyana 

(1984:283), keadaan pengetahuan sastra daerah masih kurang terperhatikan dan 

belum begitu banyak yang diteliti. Sastra yang telah diteliti pun terkadang belum 

lengkap dan tuntas. Seyogianya, kekayaan tradisi lisan seperti cerita rakyat dapat 

dijadikan bahan ajar yang bermuatan budaya lokal. Terlebih, di daerah Jambi 

sendiri masih sangat sedikit sekali penggunaan cerita rakyat sebagai bahan ajar. 

Dalam hubungannya dengan pembelajaran sastra, Rusyana (1982:6-8) 

mengemukakan “tujuan pengajaran sastra adalah untuk memperoleh pengalaman 

dan pengetahuan sastra.” Pengalaman sastra mencakup pengalaman dalam 

berapresiasi dan berekspresi. Pengalaman bersastra dapat diperoleh dari berbagai 

kegiatan seperti menulis, membaca, menyimak, atau menyaksikan suatu karya 

sastra, sedangkan pengetahuan sastra mencakup sejarah, teori, dan kritik sastra. 

Masih kurangnya penggunaan bahan ajar berbasis budaya lokal tidak 

hanya terjadi di tingkat SD, SMP, dan SMA. Di perguruan tinggi, penggunaan 

bahan ajar berbasis budaya lokal masih tergolong rendah. Padahal, penggunaan 

bahan ajar berbasis budaya lokal di perguruan tinggi secara tidak langsung dapat 

menjadi media dan pembelajaran agar mahasiswa yang kelak akan menjadi calon 

pendidik maupun peneliti bahasa dan sastra dapat lebih mengenal dan tertarik 

untuk mengetahui kekayaan budaya daerahnya. “Sebuah karya sastra yang 

bermutu ditandai dengan berpotensi membuka peluang kepada pembaca untuk 

membuka jalan yang muncul dalam dirinya” (Rozak, 2011:14-15). Penggunaan 

legenda Orang Kayo Hitam di perguruan tinggi diharapkan tidak hanya sekadar 

mampu memperkenalkan kekayaan sastra yang ada di daerah Jambi, tetapi lebih 

jauh dapat menjadi ajang revitalisasi budaya di kalangan mahasiswa. Penggunaan 

legenda Orang Kayo Hitam di perguruan tinggi juga diharapkan tidak hanya 

mempertahankan tradisi sastra lama yang ada, tetapi juga mengembangkannya 
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dalam bentuk-bentuk baru yang menarik yang dianggap sesuai dengan keadaan 

dan kebutuhan pada masa kini. 

Menurut Rahmanto (1993:15), “jika pengajaran sastra dilakukan dengan 

cara yang tepat, pengajaran sastra dapat juga memberikan sumbangan yang besar 

untuk memecahkan masalah-masalah nyata yang cukup sulit untuk dipecahkan 

dalam masyarakat.” Lebih lanjut, Rahmanto (1993:16) mengatakan bahwa 

pendidikan sastra dapat membantu pendidikan secara utuh pabila cakupannya 

meliputi empat manfaat, yaitu: membentuk keterampilan berbahasa, 

meningkatkan pengetahuan budaya, mengembangkan cipta dan rasa, dan 

menunjang pembentukan watak. 

Bila berpedoman pada silabus Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia di 

Universitas Jambi, terdapat beberapa mata kuliah yang menuntut mahasiswa 

mampu mengapresiasi sastra dalam bentuk reseptif dan produktif. Salah satu mata 

kuliah yang dianggap tepat adalah mata kuliah Kajian Prosa Fiksi karena pada 

mata kuliah ini mahasiswa salah satunya dituntut untuk dapat mengapresiasi karya 

sastra prosa dalam bentuk produktif. Artinya, legenda Orang Kayo Hitam dapat 

dijadikan sebagai bahan ajar bandingan antara bentuk prosa lama yang bernilai 

kearifan lokal dengan bentuk prosa baru yang dapat dihasilkan oleh mahasiswa 

dengan tetap memasukkan cita rasa kedaerahannya. Lebih jauh, bahan ajar berupa 

legenda Orang Kayo Hitam diharapkan dapat berkembang dalam bentuk-bentuk 

baru dalam usaha revitalisasinya. Bentuk-bentuk revitalisasi yang dihasilkan 

mahasiswa nantinya dapat saja berupa penulisan prosa fiksi modern yang 

dikembangkan dari legenda Orang Kayo Hitam, lomba mendongeng, bahan 

diskusi atau seminar, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mendukung 

pelestarian legenda Orang Kayo Hitam. 

Sebagai calon tenaga pendidik di masa yang akan datang, khususnya di 

bidang sastra, mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia haruslah 

memiliki bekal yang memadai. Sebagai calon guru sastra, mahasiswa dituntut 
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memiliki kemampuan profesional, baik sebagai pribadi, pendidik, atau pun 

masyarakat.  Seorang guru sastra dituntut memiliki kemampuan yang baik yang 

berhubungan dengan bidang studinya. Untuk menjadi guru sastra yang baik, 

seorang guru harus memiliki apresiasi yang baik terhadap sastra karena seorang 

guru sastra harus bisa memberikan pengaruh yang tepat terhadap kelasnya pada 

waktu ia melaksanakan pengajaran.  

Selain itu, sebagai calon guru sastra sudah seharusnyalah mahasiswa 

memiliki kemampuan memilih dan menyajikan bahan ajar sastra yang akan 

berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran sastra. Dalam pembelajaran 

sastra, guru harus mampu menyajikan bahan ajar dengan menarik sehingga 

peserta didik dapat terlibat secara optimal.  

Menurut Rahmanto (1993:27), “ada tiga aspek penting yang tidak boleh 

dilupakan jika kita ingin memilih bahan pengajaran sastra, yaitu: pertama, dari 

sudut bahasa; kedua, dari segi kematangan jiwa (psikologi), dan ketiga, dari sudut 

latar belakang kebudayaan para siswa.” Dari pendapat tersebut, diketahui bahwa 

sudut latar belakang budaya para siswa perlu dipertimbangkan dalam memilih dan 

menyajikan bahan ajar. Bahan ajar yang berbasis pada kebudayaan lokal perlulah 

dikenalkan dan ditanamkan pada diri calon pendidik sehingga dalam menjalankan 

profesinya kelak sebagai pengajar sastra para mahasiswa memiliki kemampuan 

yang baik dalam memilih, menyajikan, dan menilai bahan ajar berlatar belakang 

budaya. 

Mengingat kedudukan dan perannya yang cukup penting, penulis 

termotivasi untuk melakukan penelitian terhadap legenda Orang Kayo Hitam. 

Penelitian tersebut  dianggap dapat menjadi upaya pelestarian  legenda Orang 

Kayo Hitam yang merupakan legenda asal mula berdirinya negeri Jambi. hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian 

ini penulis beri judul “Kajian Struktur dan Nilai Budaya dalam Legenda Orang 
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Kayo Hitam di Jambi dan Pemanfaatannya sebagai Alternatif Bahan Ajar Kajian 

Prosa Fiksi di FKIP Universitas Jambi.”  

 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah yang diteliti 

adalah legenda Orang Kayo Hitam sebagai upaya penyelamatan, pewarisan, dan 

pelestarian dengan cara mengubahnya dari bentuk lisan ke bentuk tulisan agar 

dapat dijadikan bahan ajar di perguruan tinggi. Masalah yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah struktur dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam 

legenda Orang Kayo Hitam di Jambi. Karena keterbatasan waktu, peneliti hanya 

akan memfokuskan penelitian pada struktur dan nilai budaya yang terdapat dalam 

cerita saja. Struktur cerita yang akan dianalisis mencakup (1) alur, (2) tokoh dan 

penokohan, (3) latar, dan (4) tema. 

 

C. Rumusan Masalah Penelitian  

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan di atas, masalah pokok 

penelitian yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah struktur legenda Orang Kayo Hitam di Jambi? 

2) Bagaimanakah nilai-nilai budaya ditampilkan dalam legenda Orang 

Kayo Hitam di Jambi? 

3) Bagaimanakah penyajian bahan ajar mata kuliah Kajian Prosa Fiksi di 

FKIP Universitas Jambi dengan memanfaatkan hasil penelitian 

legenda Orang Kayo Hitam di Jambi? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk melestarikan sastra lisan, 

khususnya legenda Orang Kayo Hitam di jambi. Selain menganalisis strukturnya, 

penelitian ini dilakukan untuk menggali nilai-nilai luhur dalam kehidupan 
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masyarakat masa lampau, khususnya nilai-nilai budaya yang terdapat dalam 

legenda Orang Kayo Hitam agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar di 

perguruan tinggi, sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah untuk 

1) mendeskripsikan struktur legenda Orang Kayo Hitam di Jambi. 

2) mendeskripsikan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam legenda 

Orang Kayo Hitam di Jambi. 

3) menemukan bentuk penyajian bahan ajar mata kuliah Kajian Prosa 

Fiksi di FKIP Universitas Jambi dengan memanfaatkan hasil penelitian 

legenda Orang Kayo Hitam di Jambi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari hasil penelitian dapat ditinjau 

dari dua aspek, yaitu teoretis dan praktis. Dari aspek teoretis, hasil penelitian 

diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu sastra, khususnya sastra 

lisan. Untuk keperluan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi pengajaran sastra di perguruan tinggi, masyarakat, dan pemerintah daerah.  

Lebih lanjut, manfaat penelitian tersebut akan dijabarkan sebagai berikut. 

 

1) Manfaat Teoretis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan sastra, khususnya sastra lisan. Penelitian tentang sastra lisan daerah 

dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai berbagai aspek kebudayaan 

dan kehidupan masyarakat pemiliknya. Selain itu, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan rujukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian atau kajian 

yang sama. 

 

2) Manfaat Praktis 

 Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan berbagai pihak yang 

berkepentingan, yaitu pengajar sastra di sekolah atau pun perguruan tinggi, 
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masyarakat, dan pemerintah daerah. Uraian manfaat praktis tersebut adalah 

sebagai berikut. 

 

a) Bagi Pengajaran Sastra 

 Guru atau dosen dapat memanfaatkan legenda Orang Kayo Hitam di 

Jambi yang telah diteliti, berikut pembahasannya, untuk dijadikan  sebagai bahan 

ajar dalam rangka meningkatkan dan membina apresiasi siswa atau mahasiswa 

terhadap karya sastra daerah. 

 

b) Bagi Masyarakat  

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan 

pemahaman tentang cerita rakyat daerahnya. Hal tersebut mengingat legenda 

Orang Kayo Hitam mengandung nilai-nilai yang berguna bagi kehidupan 

bermasyarakat. Dengan memahami cerita rakyatnya, masyarakat akan memiliki 

rasa tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya sebagai kekayaan 

budaya. 

 

c) Bagi Pemerintah Daerah 

Legenda Orang Kayo Hitam adalah kekayaan masyarakat Jambi. 

penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mendokumentasikan 

sastra lisan daerah yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat Jambi 

lampau yang patut untuk terus dijaga dan dilestarikan.  

 

F. Definisi Operasional 

1) Struktur cerita, yaitu unsur-unsur yang membangun sebuah cerita yang 

saling terkait dan saling terjalin sehingga dapat memberikan makna yang 

menyeluruh pada cerita tersebut. 
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2) Nilai adalah seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah 

menjadi kepribadian dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat 

tertentu yang terungkap ketika berpikir atau bertindak. 

3) Nilai budaya adalah konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran 

sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap 

bernilai dan berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi tingkah laku 

manusia. 

4) Folkor adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan 

diwariskan turun-temurun, di antara kolektif macam apa saja, secara 

tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun 

contoh yang disertai gerak isyarat atau alat pembantu pengingat 

(mnemonic device). 

5) Sastra lisan merupakan karya yang disebarkan dari mulut ke mulut, pada 

umumnya hidup dalam masyarakat yang belum mengenal tradisi tulis. 

Meskipun demikian, sastra lisan juga terdapat pada masyarakat modern.  

6) Legenda Orang Kayo Hitam yang dalam penelitian ini disingkat OKH 

adalah salah satu sastra lisan yang berbentuk prosa yang hidup dan 

berkembang di tengah masyarakat Jambi pada masa lampau sebagai buah 

budi masyarakat yang diwariskan secara lisan dan turun-temurun biasanya 

berisi nilai-nilai luhur. 

7) Bahan ajar, yaitu bahan yang akan diajarkan kepada siswa/mahasiswa 

secara terencana agar dapat meningkatkan apresiasi siswa/mahasiswa 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

8) Mata kuliah Kajian Prosa Fiksi merupakan salah satu mata kuliah lanjutan 

yang tercantum dalam silabus Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia FKIP Universitas Jambi. Salah satu tujuan mata kuliah Kajian 

Prosa Fiksi adalah mahasiswa mampu mengapresiasi karya sastra dalam 

bentuk produktif. 
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G. Asumsi Penelitian 

Penelitian ini dilandasi dengan asumsi sebagai berikut: 

1) legenda merupakan salah satu unsur budaya yang memperkaya 

kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional. 

2) penelitian tentang legenda perlu dilakukan dalam rangka melakukan 

konservasi budaya dengan jalan pendokumentasian. 

3) Legenda, seperti halnya karya sastra yang lain, terdiri dari unsur-unsur 

pembentuk yang memberikan makna yang menyeluruh. 

4) Legenda sebagai salah satu bentuk cerita rakyat mengandung nilai-nilai 

yang mencerminkan aspek-aspek kehidupan yang dimiliki masyarakat 

pendukungnya. 

5) Bentuk bahan ajar yang tepat diperlukan untuk memanfaatkan legenda 

yang telah diteliti agar dapat dijadikan bahan ajar yang baik dan menarik 

di perguruan tinggi. 

 

H. Alur Penelitian 

Untuk memperjelas paparan sebelumya, pada bagian ini, akan 

digambarkan alur penelitian dalam bentuk bagan. Bagan tersebut akan 

menggambarkan bagaiamana  proses penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, 

mulai dari teknik pengumpulan data, proses analisis, hingga pada tahap 

pemanfaatan hasil analisis. Berikut bagan alur penelitian. 

 

bagan 1.1 

Alur Penelitian 

 

 

 

Legenda 

 Orang Kayo Hitam Di Jambi 
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Pengumpulan data 

1. wawancara 
2. catatan Lapangan 

3. dokumentasi 

Bahan Analisis 

 

 

Hasil Analisis 

 

 
Struktur dan Nilai Budaya 

dalam Legenda  

Orang Kayo Hitam di Jambi 

 

Pemanfaatan Legenda 
Orang Kayo Hitam di Jambi 

sebagai Alternatif Bahan 

Ajar pada mata kuliah 
Kajian Prosa Fiksi di FKIP 

Universitas Jambi 


