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ABSTRAK 

 

Berbagai upacara tradisional yang hidup dalam masyarakat memiliki manfaat dan fungsi yang 

sampai sekarang dirasakan oleh masyarakat pendukungnya. Seperti upacara tradisional dirasa 

masih efektif digunakan untuk menyampaikan pesan/informasi. Salah satu pesan lisan yang 

tersampaikan adalah kesinambungan alam itu sendiri dengan menghadirkan berbagai jenis 

hayati, keragaman adat, dan budaya. Terlepas dari unsur mistis yang ada di dalamnya, 

pemahaman tentang nilai-nilai tersebut sangat penting dimiliki oleh peserta didik, kini dan 

masa yang akan datang. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya masyarakat tradisional yang 

dikembangkan dalam konteks kekinian, sangat penting untuk dijadikan kajian dalam 

pembelajaran sejarah, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan lingkungan hidup yang 

terinternalisasi pada diri peserta didik. Dengan demikian kearifan lokal dalam 

pembelajaran sejarah secara substansial merupakan nilai dan norma yang berlaku dalam 

suatu masyarakat yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertindak dan 

berperilaku sehari-hari. Peserta didik akan memperoleh sistem pengetahuan masyarakat 

lokal/pribumi (indigenous knowledge systems) yang bersifat empirik dan pragmatis.  

 

Kata Kunci: kearifan lokal, keragaman adat, nilai-nilai budaya, norma dan 

pembelajaran sejarah 
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PENDAHULUAN   

Pendidikan dapat diartikan 

sebagai usaha sadar untuk menyiapkan 

peserta didik melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran dan atau latihan 

bagi perannya di masa yang akan datang 

(Undang Undang Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional  pasal 1) 

Kurikulum pendidikan Nasional yang 

disusun oleh pemerintah merupakan 

perencanaan dan jangkauan pencapaian 

waktu yang sangat panjang untuk 

mecapai tujuan pendidikan nasional. 

Dengan demikian kegiatan belajar 

mengajar merupakan kegiatan yang 

sangat penting dalam penyelenggaraan 

pendidikan. Kurikulum yang disusun 

kemudian menjadi pegangan lebih lanjut 

bagi guru untuk dikembangkan menjadi 

kurikulum yang sesuai dengan kondisi 

masing-masing sekolah atau kelas yang 

dibina oleh gurunya (Hasan, 2012 : 118) 

Dalam era desentralisasi implementasi 

pendidikan melalui kurikulum 2013 

sangat diharapkan  adanya 

kepemimpinan (leadership) yang mampu 

mendinamisasikan konsep dasar 

kurikulum menuju kontektual di tiap 

satuan pendidikan.  

Kehadiran Kurikulum 2013 sarat 

dengan muatan teknologi yang tidak bisa 

dihindarkan. Akibatnya tak terelakkan 

hadirnya kurikulum 2013 merupakan 

respon dari tahapan menuju era 

pembangunan baru dan difungsikan 

sebagai sarana pengembangan potensi 

siswa. Ditinjau dari penerapan yang 

dirancang, kurikulum 2013 

memperlihatkan adanya pengurangan 

beban pada guru pelaksanaan, sehingga 

guru akan lebih difokuskan pada 

pelaksanaan di muka kelas dan tidak 

banyak terbebani oleh tugas 

administratif. Karenanya dibandingkan 

dengan kurikulum 2006, pelaksanaan 

kurikulum sangat berkurang tugas 

desentralistiknya sebab sebagian besar 

telah diselesaikan atau disiapkan oleh 

pusat dalam hal ini Balitbang Dikbud. 

Guru memiliki tanggungjawab dalam 

mendesain dan melaksanakan proses 

pembelajaran dengan baik.  

Pendidikan Sejarah dalam 

kurikulum 2013 merupakan mata 

pelajaran yang diharapkan memiliki 

kemampuan untuk mempersiapkan 

peserta didik dengan menanamkan rasa 

cinta tanah air. Dalam kedudukan 

sebagai mata pelajaran yang berdiri 

sendiri, mata pelajaran sejarah ditujukan 

untuk memberikan pengetahuan dan 

pemahaman tentang bangsanya beserta 

keseluruhan identitas, tetapi juga untuk 
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menjadi alat dalam mengkaji kehidupan 

masa kini (Hasan, 2012 : 120). Nana 

Supriatna dalam pidato pengukuhannya 

sebagai Guru Besar menawarkan 

Ekopedagogy sebagai alternative dalam 

pembelajaran Sejarah guna menunjang 

diversitas serta kesinambungan hayati 

Indonesia (Supriatna, 2016 :29) 

Ekopedagogy sebagai sebuah 

pendekatan juga dianggap sebagai 

gerakan untuk mengingatkan manusia 

(dari berbagai kalangan dan budaya) 

sebagai pelaku sejarah agar melakukan 

tindakan-tindakan historis yang 

menyelaraskan antara kepentingannya 

dengan kepentinga pelestarian diversitas 

hayati alam (Supriatna, 2016 :4) 

Sejarah lokal yang dengan 

sendirinya di dalamnya termasuk 

kearifan lokal bisa disebutkan sebagai 

bentuk penulisan sejarah dalam lingkup 

yang terbatas yang meliputi suatu 

lokalitas tertentu (Widja, 1991: 13). 

Sementara Sejarah lokal dalam konteks 

pembelajaran di sekolah tidak hanya 

sejarah yang dibatasi oleh keruangan 

yang bersifat administratif belaka tetapi 

Sejarah lokal dapat didefinisikan sebagai 

sejarah dari suatu tempat / suatu locality 

yang batasannya sesuai perjanjian yang 

dilakukan penulis sejarah. Kajian sejarah 

lokal yaitu studi tentang kehidupan 

masyarakat atau khususnya komunitas 

dari suatu lingkungan sekitar tertentu 

dalam dinamika perkembangannya 

dalam berbagai aspek kehidupan 

(Mulyana, 2007:3) Dengan demikian 

sejarah lokal dalam konteks 

pembelajaran sekolah bertujuan dalam 

rangka mengembangkan kecintaan 

sejarah, terutama pada sejarah 

lingkungannya, yang kemudian menjadi 

pangkal bagi timbulnya kesadaran 

sejarah dalam artian yang luas dalam 

rangka kesadaran sejarah nasional 

(Widja, 1991 :46) 

Derasnya arus globalisasi yang 

pada awalnya ditandai kemajuan bidang 

teknologi informasi dan komunikasi 

kemudian mempengaruhi sektor-sektor 

lain dalam kehidupan, seperti bidang 

politik, ekonomi, sosial, budaya dan 

pendidikan. Globalisasi pada dasarnya 

mengacu kepada proses pembesaran, 

sejauh bentuk hubungan antara berbagai 

konteks atau wilayah sosial membentuk 

jaringan diseluruh permukaan bumi 

secara keseluruhan (Giddens, 2005: 84) 

Hal ini menunjukkan bahwa penjarakan 

antara ruang dan waktu menjadi lebih 

tinggi ketimbang masa masa 

sebelumnya dan hubungan antara lokal 

dan peristiwa sosial yang saling 

berjauhan juga semakin membesar. 
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Dengan adanya pengaruh globalisasi 

yang semakin menguat tersebut harus 

dibayar mahal dengan menipisnya 

kesadaran diri dan jati diri kebangsaan. 

Menipisnya kesadaran dan jati diri 

kebangsaan akibat tradisi-tradisi yang 

mengakar pada keyakinan nilai-nilai 

luhur nenek moyang mulai terpinggirkan 

oleh budaya popular yang berbasis 

globalisasi. Globalisasi tersebut 

akhirnya menyebabkan bergesernya 

peradaban ke postmodernisme. 

Posmodernisme sendiri menolak 

pemikiran yang totaliter juga 

menghaluskan kepekaan kita terhadap 

perbedaan dan memperkuat kemampuan 

toleransi kita terhadap kenyataan yang 

tak terukur (Sugiharto, 1996: 28). 

Dengan demikian sejatinya yang mikro, 

unik dan berbasis kearifan lokal menjadi 

bahan kajian yang menarik. Kesadaran 

jati diri bangsa salah satunya dimulai 

dari timbulnya kesadaran akan kearifan 

lokal dalam bentuk kesadaran diri etnik, 

yang akan berkembang melalui 

persatuan kearah kesadaran kebangsaan. 

Selain terungkap dalam simbol bahasa dan 

sastra, jati diri tercermin pula dari kekayaan 

seni budaya, adat istiadat atau tradisi, tata 

nilai, dan juga perilaku budaya masyarakat. 

Terkait dengan itu, Indonesia amat kaya 

akan keragaman seni budaya, adat istiadat 

atau tradisi, dan juga tata nilai dan perilaku 

budaya.  Nana Supriatna  menggambarkan 

kekayaan Indonesia yang beragam itu dalam 

konsep diversitas hayati yang tidak hanya 

menggambarkan kemajemukan manusia 

(terutama etnisitas, ras dan kebudayaannya) 

melainkan juga keaneka ragaman mahluk 

hidup lainnya (flora dan fauna) sebagai 

sebuah sistem yang saling membutuhkan 

satu sama lainnya (Supriatna, 2016 :3) 

Sebagai unsur kekayaan budaya bangsa, 

seni budaya, adat istiadat atau tradisi, tata 

nilai, dan perilaku budaya perlu dilestarikan 

dan dikembangkan sebagai simbol yang 

dapat mencerminkan jati diri bangsa, baik 

dalam kaitannya dengan jati diri lokal 

maupun jati diri nasional. 

Kearifan lokal sebagai salah satu 

simbol dari jati diri bangsa Indonesia 

hampir setiap daerah di Indonesia memiliki 

kearifan lokal yang merupakan pencerminan 

sikap, perilaku, dan tata nilai komunitas 

pendukungnya. Kearifan lokal itu dapat 

digali dari berbagai sumber yang hidup di 

masyarakat, yang diwariskan secara turun-

temurun dari generasi leluhurnya dalam 

bentuk pepatah, tembang, permainan, syair, 

kata bijak, dan berbagai bentuk lain. 

Kearifan lokal itu sarat nilai yang dapat 

diimplementasikan dalam kehidupan masa 

kini yang dapat memperkuat kepribadian 

dan karakter masyarakat, serta sekaligus 

sebagai penyaring pengaruh budaya dari 

luar. 

 Kearifan lokal menurut Quaritch 

Wales dalam Ajip Rosidi diartikan 
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sebagai kemampuan kebudayaan 

setempat dalam menghadapi pengaruh 

kebudayaan asing pada waktu kedua 

kebudayaan itu berhubungan (Ajip 

Rosidi, 1970: 29) Nana Supriatna 

berpendapat bahwa kearifan lokal 

didefinisikan sebagai pemikiran, 

kesadaran, tindakan, keyakinan yang 

teruji yang dipraktikkan oleh masyarakat 

secara turun temurun dan menjadi 

landasan /pedoman mereka dalam 

menjalankan kehidupannya (Supriatna, 

2016: 61).   Nilai-nilai kearifan dan 

lokal genius yang diharapkan mampu 

meneguhkan dan menguatkan karakter 

serta kepribadian siswa justru makin 

tercerabut dan sulit dikembangkan 

dalam proses pembelajaran. Sejatinya 

guru diberi banyak kesempatan untuk 

menerjemahkan materi ajar dalam 

kurikulum sesuai dengan dinamika 

keilmuan dan nilai-nilai kearifan lokal 

secara kontekstual. Sejarah Dunia dan 

Sejarah Nasional tidak mengakomodasi 

diversitas atau kemajemukan unsur-

unsur hayati budaya lokal, flora dan 

fauna (Supriatna, 2016 :23) Kegunaan 

kesadaran dan prilaku dalam 

menyesuaikan dengan lingkungannya 

menurut Willian James bahwa proses 

mental harus selalu dipelajari dalam 

kaitannya dengan survival (Supardan, 

2011: 96).  

Dengan demikian arus 

globalisasi yang melanda dunia dan 

mempengaruhi dunia pendidikan sebagai 

arus perubahan tidak bisa dihindari. 

Fungsi pembelajaran sejarah yang 

berhubungan dengan materi kearifan 

lokal bisa menjadi solusi dalam berbagai 

persoalan tentang lingkungan di sekitar 

siswa, karena guru lebih mudah 

membawa siswa pada usaha untuk 

memproyeksikan pengalaman pada masa 

lampau masyarakatnya dengan situasi 

masa kini, bahkan juga pada arah masa 

depannya.  Sikap kritis terhadap 

perubahan tidak lain daripada kesadaran 

akan identitas diri sendiri yang memiliki 

nilai-nilai budaya serta simbol-simbol 

kehidupan yang diturunkan dalam 

masyarakat sendiri (Tilaar, 2011 :6)  

Kearifan lokal yang dikaji adalah 

nilai-nilai atau tindakan –tindakan yang 

terkait dengan tradisi masyarakat untuk 

menghadapi isu global derasnya budaya 

popular juga pengrusakan lingkungan 

seperti penebangan pohon dan 

pengrusakan sumber air. Tradisi sendiri 

diartikan sebagai cara untuk 

mengintegrasikan monitoring tindakan 

secara reflektif dengan penataan ruang 
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waktu dan komunitas (Giddens: 2004: 

49). 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Kearifan Lokal Dalam Pembelajaran 

Sejarah  

Perkembangaan teknologi yang 

sangat pesat yang diikuti dengan 

derasnya arus globalisasi masuk ke 

Indonesia menjadi tantangan yang perlu 

disikapi secara arif dan bijak. Di 

Indonesia Ilmu sejarah bisa dijadikan 

alat untuk menyusun Sejarah Nasional 

sesuai tuntutan metode kritis historis, 

sehingga substansinya bisa 

dipertanggungjawabkan. Sejarah lokal 

yang didalamnya meliputi kearifan lokal 

implementasinya dalam pembelajaran 

sejarah agar mampu membangun 

kesadaran sejarah (historical awarenes) 

adalah dengan cara merekonstruksinya 

(Kartodirjo, 1982 :43). Akan tetapi 

untuk membangkitkan historical 

awareness tersebut sikap peserta didik 

tidak bisa dipaksakan dari luar, harus 

timbul dari diri siswa sendiri (by his 

own volition) (Wiriaatmadja, 2015:5). 

Sehingga dengan demikian guru sejarah 

harus mampu mencari dan 

menggunakan metode/pendekatan yang 

tepat, karena belajar sejarah memerlukan 

daya imajinasi siswa serta berpartisipasi 

secara sukarela. 

Menempatkan materi Sejarah 

lokal sebagai materi dalam kurikulum 

menjadi sangat penting. Posisi materi 

sejarah lokal dalam kurikulum dianggap 

penting karena pendidikan harus dimulai 

dari lingkungan terdekat dari peserta 

didik. Peserta didik merupakan bagian 

dari anggota masyarakat terdekat. Materi 

Sejarah keluarga, desa, kelurahan, 

kecamatan dan seterusnya menjadi 

penting karena ia hidup di lingkungan-

lingkungan tersebut sampai kepada 

sejarah bangsa dimana ia adalah sebagai 

warganya (Hasan, 2012 :123) Materi 

sejarah lokal menjadi dasar bagi 

pengembangan jati diri pribadi, budaya 

dan sosial peserta didik. Fakta 

dilapangan pendidikan sejarah dewasa 

ini didominasi oleh kenyataan bahwa 

peserta didik diharuskan menghafal 

fakta sejarah, menghafal jalan cerita 

suatu peristiwa, faktor penyebab, 

dampak peristiwa. Dengan demikian 

berbagai jenis kearifan lokal yang 

terdapat di lingkungan tempat peserta 

didik hanya diingat oleh peserta didik 

sebagai sebuah kekayaan hayati. Peserta 

didik tidak digiring untuk menjadi 

cerdas. Peserta didik yang cerdas adalah 

mereka yang memiliki kemampuan dan 
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kebiasaan berfikir cerdas untuk 

melakukan sesuatu dengan tindakan 

yang tepat dengan dasar kemampuan 

berfikir kritis (Hasan, 2012 :130).  

Tergerusnya jati diri bangsa 

Indonesia terutama dikalangan generasi 

muda, dimana peserta didik tingkat 

SMA menjadi bagiannya, mendorong 

dan mengharuskan proses pembelajaran 

sejarah khususnya di tingkat SMA untuk 

memasukkan nilai nilai budaya dan 

kearifan lokal yang berada di lingkungan 

peserta didik. Paradigma pendidikan 

Sejarah dari modern yang menempatkan 

manusia sebagai pusat dan penentu 

proses perjalanan sejarah 

(antroposentris) bergeser ke sejarah 

postmodern yang menempatkan manusia 

sebagai bagian dari alam (ekosentris) 

Paradigma ini menempatkan manusia, 

makhluk lain, lingkungan hidup serta 

fisik alam memiliki kedudukan yang 

sama. 

Kearifan lokal dalam masyarakat 

tradisional merupakan diversitas hayati 

yang mulai terancam kesinambungannya 

akibat konsumerisme yang hadir dalam 

kehidupan masyarakat yang berakibat 

terjadinya eksploitasi terhadap sumber 

daya alam serta budaya lokal pun mulai 

kehilangan diversitasnya. Guru sebagai 

kurikulum praksis memiliki kesempatan 

yang luas dalam memanfaatkan 

ekopedagogy sebagai sebuah pendekatan 

dalam pembelajaran sejarah. 

Ekopedagogy dalam pembelajaran 

sejarah bisa digunakan sebagai sebuah 

pendekatan untuk menghasilkan 

generasi penerus bangsa yang memiliki 

kecerdasan ekologis dengan berfikir 

kritis mengkaji pentingnya mempelajari 

nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat 

dilingkungan peserta didik. 

 

Implementasi Nilai Nilai Kearifan Lokal 

Masyarakat Rancakalong Dalam 

Pembelajaran Sejarah 

Rancakalong merupakan salah 

satu kecamatan di Kabupaten Sumedang 

yang memiliki banyak tradisi dalam 

masyarakatnya dan dikategorikan 

sebagai kearifan lokal.  Tidak kurang 

dari 23 jenis acara atau upacara adat 

yang masih eksis diberbagai daerah di 

Kabupaten Sumedang ( Herlina, 2008 : 

96) diantaranya ngalaksa, ngabubur 

suro, tarawangsa, numbal bumi , 

rengkong terdapat dalam masyarakat di 

Kecamatan Rancakalong Kabupaten 

Sumedang. Dalam tradisi masyarakat 

Sunda masih banyak tradisi yang 

mempercayai kekuatan magis yang 

dapat mempengaruhi seluruh perjalan 

hidupya. Salah satu tujuan upacara 
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dilakukan pada dasarnya untuk 

menghilangkan pengaruh buruk yang 

datang dari roh-roh halus yang 

menempati tempat-tempat tinggal 

manusia (Ekadjati, 1984 : 290).  

Upacara merupakan bagian dari 

kehidupan masyarakat di Kecamatan 

Rancakalong. Upacara-upacara yang 

dilakukan diposisikan masyarakat 

Rancakalong sebagai bentuk ekspresi 

dari rasa syukur atas semua berkah yang 

dinikmati dari hasil bumi yang memberi 

kehidupan bagi manusia yang mayoritas 

penduduknya bermata pencaharian 

sebagai petani. Berbagai simbol yang 

digunakan dalam upacara merupakan 

representasi dari cara berfikir atau 

gagasan leluhur. Masyarakatnya dewasa 

ini kemudian mereproduksi simbol 

tersebut dengan pemaknaan yang 

kontekstual dengan kebutuhannya kini. 

Masyarakat pun dapat dipandang 

sebagai pelaku upacara yang memiliki 

kepentingan tersendiri mengapa upacara 

tetap dijalankan.  

Berbagai upacara masih tetap 

dilangsungkan karena masyarakat 

Rancakalong sendiri berkeyakinan 

upacara tersebut masih memiliki fungsi 

untuk menjaga kesinambungan dengan 

alam dimana mereka bertempat tinggal.  

Keberadaan kampung adat dalam 

masyarakat di Rancakalong dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

dalam pembelajaran sejarah dengan 

pendekatan ekopedagogy yang 

memasukkan materi berbagai kearifan 

lokal seperti Tarawangsa, Ngalaksa, 

Ngabubur Suro, Hajat Lembur untuk 

melatih peserta didik berfikir kritis 

dalam menghadapi berbagai isu 

lingkungan. Untuk membangun 

kecerdasan dan kesadaran peserta didik 

yang kritis terhadap perubahan 

lingkungan yang terjadi di sekitar 

peserta didik, kearifan lokal dapat 

digunakan sebagai media dan sumber 

belajar khususnya pelajaran Sejarah 

(Supriatna, 2016: 65)   

Proses pembelajaran Sejarah 

sendiri bisa dilakukan di dalam kelas, di 

luar kelas bahkan di luar sekolah. 

SMAN 1 Rancakalong yang berada di 

tengah tengah masyarakat Rancakalong, 

guru Sejarahnya bisa membawa peserta 

didik langsung ke lokasi tempat 

berlangsungnya upacara dikarenakan 

lokasi sangat dekat dan menjadikannya 

peserta didik sebagai pelakunya, seperti 

pada saat upacara Ngabubur Suro pada 

10 Muharam bertepatan dengan tanggal 

11 Oktober 2016. Tetapi bagi sekolah 

yang relatif jauh bisa memanfaatkan 
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teknologi dengan menayangkan gambar 

dan film. 

Lepas dari berbagai persoalan 

yang bersifat mistis, upacara-upacara 

tradisional dalam masyarakat tradisional 

Rancakalong memiliki nilai-nilai 

kearifan yang tercermin dalam menjalin 

hubungan yang harmonis dengan 

lingkungannya, baik dalam lingkungan 

sosial maupun dalam lingkungan alam. 

Kearifan lokal tercermin dalam wujud 

prilaku yang menjadikannya kearifan 

lokal sebagai alat untuk mengontrol 

gaya hidup di tengah terpaan arus deras 

globalisasi. Masyarakat Rancakalong 

sendiri tidak menutup dari pengaruh luar 

yang masuk, karena posisi geografis 

yang strategis dari proyek pembangunan 

besar jalan tol Cisundawu yang 

melintasi wilayahnya. Rancakalong 

sendiri merupakan wilayah yang 

berbatasan dengan Kecamatan 

Jatinangor sebagai kawasan pendidikan 

terbesar di Jawa Barat yang secara 

langsung akan berpengaruh terhadap 

masyarakat Rancakalong karena 

menurut Koentjaraningarat modernisasi 

merupakan usaha untuk hidup sesuai 

dengan zaman dan konstelasi dunia 

sekarang (Koentjaraningrat, 1974:152) 

Kearifan masyarakat Rancakalong 

dalam upaya melindungi dan 

melestarikan  berbagai keanekaragaman 

hayati terutama jenis tanaman yang 

dapat dilindungi . Terdapat banyak jenis 

tanaman yang wajib ada dalam berbagai 

tradisi antara lain seperti haur (bambu), 

hanjuang, kawung (aren), padi, 

singkong, jambe (pinang), pisang 

(terutama pisang sewu). Tradisi 

Ngabubur Suro adalah tradisi 

memperingati 10 Muharam dengan latar 

belakang berbagai peristiwa dan 

kejadian penting dalam sejarah Islam 

dilakukan dengan tujuan sebagai wujud 

syukur atas terhindarnya dari berbagai 

musibah. Gula aren merupakan salah 

satu jenis bahan untuk membuat rasa 

manis pada bubur menjadi salah satu 

bahan wajib. Gula aren sendiri 

merupakan bahan yang berasal dari 

cairan yang disadap dari pohon aren atau 

pohon kawung. Pohon kawung akhirnya 

menjadi salah satu jenis tanaman yang 

senantiasa dilindungi dan sekaligus bisa 

menjadi upaya pelestarian 

keanekaragaman hayati mencegah 

pembalakan liar. Terciptanya lagu 

misalnya Kembang Gadung, Buah Kawung, 

dan Kembang Beureum, tidak terlepas dari 

sebuah inspirasi perenungan mendalam serta 

mempersonifikasikan sifat-sifat yang ada 

pada jenis-jenis tanaman tertentu untuk 

dijadikan sebuah karya seni yang 

mengandung makna-makna filosofis tinggi. 
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Ungkapan-ungkapan falsafah hidup 

misalnya kembang beureum buah hideung, 

nyaliara pikir kuring rek balik balik kamana 

panto pageuh ditulakan, merupakan hal 

penting untuk dikaji maknanya bagi 

generasi sekarang bukan sebatas hanya 

untuk ”Diteundeun di handeuleum sieum”, 

akan tetapi harus ”diguar dihanjuang siang”. 

Jumlah jenis hasil bumi yang diramu 

dalam tradisi ngabubur suro seharusnya 

berjumlah seribu. Kekhawatiran 

kurangnya jumlah jenis tanaman yang 

diolah dalam ngabubur suro akhirnya 

ditutup dengan memasukkan / 

mencampur pisang sewu (sarebu). 

Dengan demikian ada upaya dalam 

masyarakat di Rancakalong untuk juga 

melestarikan jenis tanaman pisang sewu 

sehingga diversitas hayati bisa terjaga. 

Sementara hanjuang dan handeuleum 

merupakan jenis tanaman yang diyakini 

sebagai obat. 

Adanya tradisi-tradisi yang seperti 

hajat lembur atau syukur bumi juga sangat 

terkait dengan cara pandang orang Sunda 

terhadap lingkungannya, dimana orang 

Sunda dalam kehidupannya menganggap 

dirinya bukan suatu agen bebas di dalam 

kosmos, namun merupakan bagian fungsi 

dari suatu keseluruhan yang besar atau 

ekocentris yang menempatkan manusi 

sebagai bagian dari alam (Supriatna 2016: 

10) 

Sedangkan Tarawangsa adalah seni 

tradisional sebagai musik pengiring yang 

senantiasa ada dalam berbagai upacara 

tradisional dan terdiri dari dua alat musik. 

Selain itu ada beberapa sesaji yang 

disediakan untuk para leluhur. Beberapa 

penari baik pria maupun wanita menari 

mengikuti musik yang melantun.  Seni 

Tarawangsa sendiri digunakan sebagai 

prosesi ritual yang hidup dalam masyarakat 

pendukungnya. Berbagai jenis sesajen yang 

disajikan menunjukkan ada beberapa jenis 

tanaman yang selalu ada seperti daweugan, 

hanjuang, jukut palias berbagai jenis ubi-

ubian serta bakakak (daging ayam yang 

dibakar). Dalam pembelajaran Sejarah 

Tarawangsa memang sebagai seni bukan 

sebagai kajiannya, tetapi siswa menjadi 

salah satu pemain dalam seni Tarawangsa 

bisa menjadikan siswa menjadi pelaku 

sejarah pada zamannya. Di era 

posmodernisme sendiri yang unik menjadi 

pilihan, walaupun tidak menjadi pemain dan 

penari pun, paling tidak peserta didik tidak 

lagi menjadikan istilah Tarawangsa untuk 

menamakan komunitasnya sebagai sesuatu 

yang ketinggalan jaman.  

 Dengan demikian nilai-nilai yang 

dapat diimplementasikan dalam 

pembelajaran Sejarah dari berbagai upacara 

tradisional di Rancakalong antara lain 

bekerjasama dan gotong-royong menjadi 

nilai kearifan yang sangat jelas tampak 

dalam berbagai upacara tradisional. 

Meyakini bahwa manusia adalah bagian dari 
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alam (ekosentris) dan bertanggungjawab 

terhadap kelestarian sebagai bentuk 

kesinambungan alam (sustainability) adalah 

dengan menghadirkan berbagai jenis 

tanaman yang wajib ada dalam berbagai 

tradisi. Membuka diri dari perubahan di era 

globalisasi juga tampak dari keterbukaan 

masyarakat Rancakalong untuk menerima     

pengaruh dari luar yang berbau teknologi 

(tidak menutup diri) Menjaga diversitas 

hayati melalui upacara tradisi ngabubur suro 

dengan mencampur       berbagai jenis 

tanaman                 dalam satu jenis 

makanan yang disebut bubur suro. Ketika 

diversitas hayati terjaga, ekosistempun akan 

tetap terjaga keseimbangannya.   Peduli 

terhadap manusia yang lainnya        tampak 

dalam pembagian makanan kepada seluruh 

warga.  

 Melalui pembelajaran Sejarah 

berbasis kearifan lokal guru memiliki 

kewenangan untuk mengembangkan 

silabus sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik yang tidak jauh dari lingkungan 

peserta didik. Materi kearifan lokal yang 

dikembangkan bisa didiskusikan dalam 

forum MGMP Sejarah baik tingkat 

sekolah maupun di tingkat Kabupaten. 

 

SIMPULAN  

Dalam kehidupan sehari hari manusia 

sebagai bagian dari kehidupan di dunia 

memiliki ketergantungan kepada layanan 

yang diberikan oleh alam.  Berbagai upacara 

tradisional yang hidup dalam masyarakat, 

khususnya masyarakat pertanian masih 

memiliki manfaat dan fungsi yang sampai 

sekarang dirasakan oleh masyarakat 

pendukungnya. Upacara tradisional itu 

sendiri masih efektif digunakan sebagai 

media untuk menyampaikan 

pesan/informasi dan tentu saja sebagai 

media untuk berkomunikasi. Salah satu 

pesan lisan yang tersampaikan adalah 

tentang kesinambungan alam itu sendiri 

dengan menghadirkan berbagai jenis hayati 

yang tidak hanya berbagai jenis tanaman 

saja tetapi juga keragaman adat, budaya 

yang tampak dalam kesenian musik dan 

tarian pengiring (diversitas hayati)  

Terlepas dari unsur mistis yang ada 

di dalamnya, pemahaman tentang nilai-

nilai tersebut sangat penting dimiliki oleh 

peserta didik, kini dan masa yang akan 

datang. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya 

masyarakat tradisional yang 

dikembangkan dalam konteks kekinian, 

sangat penting untuk dijadikan kajian 

dalam pembelajaran Sejarah berkaitan 

dengan pendidikan lingkungan 

hidup sehingga terinternalisasi pada diri 

peserta didik. Tentu setelah dikaji secara 

ilmiah, mengapa nilai-nilai tersebut harus 

diwarisi oleh mereka dengan memerlukan 

pemikiran yang kritis terhadap isu-isu 

lingkungan yang mulai mengancam. 

Dengan demikian kearifan lokal 

dalam pembelajaran Sejarah secara 
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substansial merupakan nilai dan norma 

yang berlaku dalam suatu masyarakat 

yang diyakini kebenarannya dan 

menjadi acuan dalam bertindak dan 

berperilaku sehari-hari. Peserta didik 

akan memperoleh sistem pengetahuan 

masyarakat lokal/pribumi (indigenous 

knowledge systems) yang bersifat 

empirik dan pragmatis. Bersifat empirik 

karena hasil olahan masyarakat secara 

lokal berangkat dari fakta-fakta yang 

terjadi di sekeliling kehidupan mereka. 

Bertujuan pragmatis karena seluruh 

konsep yang terbangun sebagai hasil 

olah pikir dalam sistem pengetahuan itu 

bertujuan untuk pemecahan masalah 

sehari-hari (daily problem solving).  
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