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ABSTRAK
This research is based on issues of tunjuk ajar inheritance that is no longer
existed. The purpose of this study is to reveal and explain the points of tunjuk
ajar Melayu Riau. This research is a content analysis research using qualitative
descriptive methods. The method in analyzing the data in this research is carried
out through three activities, namely: (1) data reduction, (2) data display, and (3)
drawing conclusions. The results of this study are 3, namely: (1) nyanyi Panjang
Bujang Si Undang is a consistency of oral literature; (2) nyanyi Panjang Bujang Si
Undang contributes in providing behavioral indicators for the formation of
superior characters; and (3) nyanyi Panjang Bujang Si Undang plays an effective
role in optimizing spiritual intelligence in character formation.

kata kunci: tunjuk ajar melayu, nyanyi panjang, bujang si undang

PENDAHULUAN

Ada banyak penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti yang

memfokuskan pada penggalian nilai-nilai karakter dalam karya sastra. Pertama,

penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Suhita yang berjudul Nilai

Pendidikan Karakter dalam Novel Rindu Karangan Tere Liye: Tinjauan Psikologi

Karakter tahun 2018. Hasil penelitian Wardani dan Suhita me nunjukkan bahwa

nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel Rindu karangan Tere Liye

sebanyak 132 data (80%) dan yang tidak terdapat niai pendidikan karakter

terdapat 33 data (20%). Selanjutnya, Mizkat tahun 2018 juga melakukan konten

analisis mengenai Karakteristik Tokoh-Tokoh dalam Cerpen Anak Si Gigi Kelinci

dan Behel karya Wahyu Indriyati. Hasil yang diperoleh berupa deskripsi

karakteristik tokoh. Hal itu diharapkan dapat berguna dalam pembelajaran
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sastra anak dan juga sebagai bentuk apresiasi terhadap sastra yang terbit di

media massa koran. Dari pembahasan ini, diperoleh karakteristik tokoh

utamanya digolongkan kepada tokoh statis dan tokoh berkembang, sedangkan

tokoh pelengkapnya digolongkan kepada tokoh datar dan tokoh bulat. Dan

melalui karakteristik tokoh itu pula tersirat amanat yang hendak disampaikan

oleh pengarang kepada pembaca bahwa kita tidak boleh bersifat sombong

dengan apa yang sudah kita miliki.

Pada tahun 2018, Ulya juga melakukan penelitian tentang cultural

manifestation in superstition of Minangkabau society. Based on the findings it

can be concluded that there are four patterns of superstition, namely negative,

positive, prediction and witchcraft pattern. Moreover, in the process of pattern

meaning the lofty ethic values are framed and considered as local wisdom of the

Minangkabau society, especially in Kubuang Tigo Baleh which. Selain itu, Ulya

(2019) melakukan penelitian mengenai dimensi keteraturan sosial wanita hamil

dalam gamitan superstisi kubuang tigo baleh. Based on the data analysis it can be

concluded that: (1) superstition belong pregnant women in Kubuang Tigo Baleh is the

form of communication, (2) superstition of pregnant women in Kubuang Tigo Baleh is

assocative, (3) superstition of pregnant women in Kubuang Tigo Baleh is always formed

through event context. In other words, superstition of pregnant women in Kubuang

Tigo Baleh aims to make pregnant women always careful in doing their manners. The

carefullness in behaving is the effort to create social order.

Hasil-hasil peneliti yang telah menggali mengenai kandungan nilai-nilai

pendidikan karakter yang terdapat di dalam sastra menunjukkan bahwa

kecenderungan peneliti menemukan nilai-nilai pendidikan yang bersifat umum.

Namun, pada penelitian ini peneliti akan melakukan novelty atau pembaharuan

yang bersifat pengembangan nilai-nilai yang akan dijadikan dasar kurikulum

kearifan local masyarakat Riau, khususnya daerah Pelalawan. Hal tersebut sesuai

dengan penelitian Erni (2018) yang menyatakan bahwa there are six forms mental

revolution on the characters of educational value in Nyanyian Panjang Bujang Si
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Undang namely faith to God, honesty, intelligence, integrity, caring, and nationality.

Therefore, Nyanyian Panjang Bujang Si Undang as oral tradition inheritance can be

used as the alternative in supporting the education from local wisdom of Melayu society

to solve the problems of morality and ethic. Oleh sebab itu, penting dilakukan

penelitian yang mendalam mengenai tunjuk ajar Melayu dalam bingkai Nyanyi

Panjang Bujang Si Undang.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

Data dalam penelitian ini adalah nilai-nilai tunjuk ajar Melayu yang terdapat

dalam nyanyi panjang Bujang si Undang. Penelitian ini menggunakan teknik

observasi dalam proses pengumpulan data. Instrumen utama dalam penelitian

ini adalah peneliti sendiri yang dibantu dengan format inventarisasi data.

Selanjutnya, analisis data penelitian ini menggunakan content analysis. Setelah

data di analisis, kemudian dilakukan teknik pengabsahan data melalui validasi

oleh ahli sastra lisan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Nyanyian panjang merupakan potret konsistensi sastra lisan yang tak
lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan

Tunjuk ajar Nyanyi Panjang Bujang Si Undang, dilihat dalam konteks

sekarang mempunyai kepentingan yang jauh lebih luas dari sekadar penelitian

makna ungkapan atau untaian dalam sebuah baris. Selain itu, penelitian

sebelumnya yang menekankan pada aspek tataran makna telah mempersempit

ruang dalam memandang Nyanyi Panjang Bujang Si Undang. Lebih jauh lagi, nilai

tunjuk ajar yang terkandung dalam Nyanyi Panjang Bujang Si Undang dapat

menjadi acuan atau wadah dalam proses pewarisan yang bersifat fungsional.

Fungsi tersebut ditujukan sebagai usaha melestarikan suatu warisan yang akan

segera hilang dan memberikan berbagai dimensi baru dalam pengertian dan

apresiasi tentang apa yang dikenal sebagai kebudayaan tradisional serta sebagai
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usaha memberikan penghargaan kepada tradisi dengan cara yang pantas.

Kekaguman kepada kandungan tunjuk ajar Nyanyi Panjang Bujang Si Undang

tidak terlepas pada keindahan bahasa semata, namun lebih kepada proses

menyelamatkan dan mewariskannya sehingga relevan bahkan pada masa yang

paling modern pun.

Orang Petalangan dan suku-suku tradisional tentu tidak mengenal teori

perikemanusiaan dan hak-hak asasi yang didapat dari jalur pendidikan formal.

Namun, mereka telah mengetahui dengan yakin bahwa manusia menyimpan

potensi besar untuk menjadi tidak manusiawi. Ratusan tahun sastra lisan telah

menjaga hidup mereka tumbuh bersama pohon dan perkembangan zaman. Oleh

sebab itu, penting untuk menarik benang merah bahwa Nyanyi Panjang Bujang Si

Undang merupakan langkah yang tepat dan bijak untuk mengatasi persoalan

moral bangsa di tengah gagalnya modernisme dalam mewujudkan kehidupan

masyarakat yang damai dan tentram.

Sebagai implikasi penelitian ini, maka dapat diperikan empat hal utama

terhadap penelitian ini, yaitu (1) tunjuk ajar Nyanyi Panjang Bujang Si Undang

sebagai sebuah sumber sejarah atau rujukan yang mencukupi bagi keperluan

suku Petalangan tentang nenek-moyang, asal-usul, dan keturunannya, (2) tunjuk

ajar Nyanyi Panjang Bujang Si Undang sebagai dokumen hukum mengenai hak

dan kewajiban yang harus dijalankan oleh anggota suku, dan sanksi terhadap

berbagai pelanggaran, dan (3) tunjuk ajar Nyanyi Panjang Bujang Si Undang

sebagai kumpulan ajaran-ajaran moral yang wajib diikuti oleh masyarakat

Petalangan, dan (4) tunjuk ajar Nyanyi Panjang Bujang Si Undang sebagai bentuk

sistem pengetahuan lokal orang petalangan.

Pada hakikatnya, isi tunjuk ajar tidaklah kaku dan tidak mati, tetapi terus

hidup, terbuka, dan mengalir. Perubahan yang terus berlangsung dalam kehidupan

masyarakat tidak menyebabkan kandungan isi tunjuk ajar "ketinggalan zaman",

karena nilai luhur yang terkandung di dalamnya bersifat abadi dan dapat

dimanfaatkan di segala zaman. Jika tunjuk ajar kurang diminati orang atau kurang
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berlanjut pewarisannya. Hal tersebut bukanlah disebabkan karena nilai-nilai luhur

yang terkandung di dalam tunjuk ajar tidak serasi dengan perkembangan zaman,

kemajuan ilmu, dan perkembangan teknologi, melainkan karena orang kurang

memahami hikmah dan makna yang terkandung di dalam tunjuk ajar. Pemahaman

yang salah juga muncul karena sebahagian orang menganggap tunjuk ajar

sebagai pedoman atau acuan yang kaku dan ketentuan tradisional yang

"usang" yang bukan saja tidak serasi dengan perkembangan zaman, tetapi menjadi

penghambat dalam pembangunan. Padahal, hakikat sesungguhnya adalah tunjuk

ajar merupakan sumber nilai yang ideal dalam menciptakan keharmonisan sosial

dan solusi peradaban etika, moral, dan mental generasi seterusnya.

2. Nyanyi Panjang berkonstribusi dalam menyediakan indikator perilaku
terhadap pembentukan karakter unggul

Nyanyian panjang berisi indikator perilaku yang dapat dipedomani oleh

manusia karena merunut pada potensi nilai etika dan moral kemanusiaan yang

ideal. Pada nyanyian panjang terdapat dua tunjuk ajar atau karakter unggul

yang dapat menjadi ukuran manusia yang ideal, yaitu: kejujuran dan kecerdasan.

Tunjuk ajar kejujuran dan kecerdasan merupakan perpaduan antara soft skill

dan hard skill yang dapat mencerminkan tipe manusia yang unggul.

Nyanyian Panjang Melayu Petalangan banyak menyebut keutamaan sifat

jujur, taat, setia, ikhlas, dan bersih hati “Siapa jujur, hidupnya mujur“ yang

artinya orang Melayu Petalangan berusaha menanamkan sifat jujur kepada anak-

anaknya sejak dini. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang jujur, ikhlas, lurus,

dan bersih hati dihormati dan disegani oleh masyarakat. Jujur merupakan

perilaku dengan berkata apa adanya, berbuat atas dasar nilai-nilai kebenaran,

membela kebenaran, bertanggungjawab, memenuhi kewajiban dan menerima

hak, lapang dada dan, memegang janji. Hal-hal yang terkait dengan tunjuk ajar

jujur dalam Nyanyi Panjang Bujang Si Undang dapat dilihat dari tunjuk ajar
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tanggung jawab, rendah hati, jujur, sikap menjunjung tinggi keadilan, dan

kebenaran (Effendy, 2004:288).

Tunjuk ajar kejujuran tergambar pada perkataan dan perilaku tokoh

cerita, seperti: berkata apa adanya, berbuat atas dasar kebenaran, dan

bertanggung jawab. Tunjuk ajar dalam Nyanyi Panjang Bujang Si Undang

mengungkapkan betapa pentingnya rasa tanggung jawab dalam kehidupan

manusia. Karakter tokoh Bujang Si Undang menegaskan bahwa sudah

seharusnya seorang raja menjaga pusaka peninggalan temurun dan jika pusaka

tersebut hilang tentu seorang raja harus bertanggungjawab. Permintaan tokoh

kepada pelaku pembunuh adiknya untuk dapat bertanggung jawab

memperlihatkan bahwa sebagai seorang yang telah berbuat kesalahan kita

hendaknya berani mengakui kebenaran yang terjadi dan siap bertanggung jawab

atas resiko yang akan didapat. Untuk menanam sikap tanggung jawab, sejak

kecil anak-anak Melayu Petalangan sudah diajar dan dilatih untuk memahami

makna tanggung-jawab dan ditunjukkan manfaat bertanggung jawab dan

kehinaan orang yang tidak bertanggung jawab.

Bentuk perilaku Orang Melayu Petalangan menjunjung tinggi kejujuran

terlihat dari sifat terbuka atau berkata apa adanya, juga disebut sebagai sikap

berterus terang, buka kulit tampak isi, atau dikatakan sebagai sikap berbuka-

bukaan. Sikap berterus terang atau terbuka ini dianggap sebagai cerminan dari

kejujuran, niat baik, berbaik sangka, bertanggung jawab, lurus hati, dan ikhlas.

Oleh karena itu, sikap ini harus melekat dalam diri. setiap insan Melayu

Petalangan.

Tunjuk ajar kecerdasan dalam Nyanyi Panjang Bujang Si Undang

tergambar dari karakter keutamaan menuntut ilmu pengetahuan dan

berpandangan jauh ke depan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa cerdas

merupakan sikap aktif/ dinamis, terarah/ berpikir logis, analisis dan objektif,

mampu memecahkan masalah/ menemukan solusi, kreatif: menciptakan hal baru

dan berpikir maju, konsisten, berpikir positif dan terbuka. Hal-hal yang terkait
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dengan tunjuk ajar kecerdasan tergambar pada perkataan dan perilaku tokoh

cerita, seperti: terarah/ berpikir logis/ analitis, mampu mencari solusi, berpikir

positif, cermat, berpandangan jauh ke depan, dan keutamaan menuntut ilmu.

Tunjuk ajar Nyanyi Panjang Bujang Si Undang juga mengutamakan

anjuran dan arahan agar anggota-anggota masyarakat belajar tekun dan

menimba ilmu pengetahuan dan teknologi, baik untuk kesejahteraan hidup di

dunia maupun yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Rasa keingintahuan

yang besar dari tokoh sehingga tanpa segan untuk mengetahui informasi apapun

dan dari siapapun tentang keberadaan pusakanya. Keutamaan seorang tokoh

yang berani meninggalkan negerinya untuk menambah dan menerapkan ilmu

pengetahuan yang ia miliki untuk mencari harta pusakanya yang hilang. Hal ini

dimaksudkan agar tokoh semakin bertambah ilmu karena akan menghadapi

tantangan yang besar di negeri orang sehingga menunjukkan keingintahuannya

untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan yang banyak (Effendy, 2004:108-

110).

Tunjuk ajar Melayu Petalangan juga mengutamakan anjuran dan arahan

agar anggota masyarakat belajar tekun dan menimba ilmu pengetahuan dan

teknologi, baik untuk kesejahteraan hidup di dunia maupun yang berkaitan

dengan kehidupan akhirat. Oleh sebab itu, tunjuk ajar mengamanahkan agar

ilmu yang dituntut itu hendaklah ilmu yang berfaedah dan sesuai menurut

ajaran Islam, nilai adat, dan nilai luhur yang sudah ada dalam masyarakat

Petalangan. Selain itu, ilmu pengetahuan harus bermanfaat bukan saja untuk

kepentingan pribadi, tetapi harus juga bermanfaat bagi kepentingan masyarakat,

bangsa, dan negara.

Orang tua-tua Melayu Petalangan mengajarkan agar masyarakat

berpandangan jauh ke depan dan berpikiran panjang. Mereka mengatakan,

bahwa hidup tidak hanya untuk masa silam dan hari ini, tetapi juga amat

penting untuk masa mendatang, baik kehidupan dunia maupun kehidupan

akhirat. Dengan memandang jauh ke depan, seseorang diharapkan memiliki
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wawasan luas, pikiran panjang, dan perhitungan yang semakin cermat. Perilaku

berpandangan jauh ke depan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap

anak cucu (generasi mendatang), sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan

tidak semata-mata bertujuan untuk kehidupan masa kini, tetapi juga memikirkan

nasib anak cucunya.

Sikap berpandangan jauh ke depan yang dimiliki oleh Bujang Si Undang

ketika ia hendak akan memutuskan pergi merantau. Ia berpandangan bahwa

ilmunya tidak akan bertambah jika hanya berada di kampung sehingga

berpikiran ingin mencoba merantau ke negeri orang. Berpandangan jauh ke

depan dan dengan mengingat nasib anak cucu di kemudian hari diharapkan

akan muncul gagasan yang dapat menjamin kelangsungan hidup anak cucunya

dapat menyadarkan masyarakat untuk bersiap diri (Effendy, 2004:407-408).

3. Nyanyi Panjang berperan secara efektif terhadap optimalisasi kecerdasan
spiritual dalam pembentukan karakter

Pembentukan perilaku melalui tunjuk ajar nyanyi panjang merupakan

kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ini meliputi lingkup perkembangan nilai-nilai agama dan moral, sosial,

emosional, dan kebangsaan. Aspek perkembangan nilai-nilai agama dan moral

merupakan hal yang sangat mendasar dan akan menjadi pondasi bagi

kehidupan anak pada masa dewasa. Kemampuan yang ingin dicapai pada aspek

ini adalah melatih anak-anak melalui pembiasaan beribadah dengan cara yang

menyenangkan, mengenal, dan mencintai Allah SWT sejak dini.

Lingkup perkembangan sosial emosional. Kemampuan yang ingin

dikembangkan dalam lingkup perkembangan ini, yaitu kemampuan mengenal

lingkungan alam, lingkungan sosial, menghargai sosial dan budaya, mampu

mengembangkan konsep diri, dan sikap positif. Kontrol diri dan rasa memiliki

adalah kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki seorang anak agar dapat

hidup berdampingan dalam pergaulan secara luas. Fakta membuktikan bahwa

kesuksesan kehidupan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau
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nilai yang tinggi di sekolah, tetapi lebih banyak ditentukan oleh kecerdasan

sosial emosional.

Adapun strategi pelaksanaan tunjuk ajar yang diterapkan di sekolah

dapat dilakukan melalui empat cara, seperti yang telah dikemukakan oleh

Sudrajat (2011:54), yaitu: (1) pembelajaran (teaching); (2) keteladanan (modeling);

(3) penguatan (reinforcing); dan (4) pembiasaan (habituating). Tunjuk ajar nyanyi

panjang pada pembelajaran bahasa diterapkan melalui keempat unsur tersebut.

Keteladanan dilakukan oleh semua elemen sekolah, seperti menjawab salam,

mencuci tangan sebelum makan, dan berbagi makanan kepada teman. Adapun

penguatan dan pembiasaan dilakukan untuk menanamkan karakter seperti

kejujuran, kepatuhan, kesopanan, saling menghormati, dan sebagainya.

Pada posisi ini, tunjuk ajar nyanyi panjang berperan terhadap penanaman

dan pengembangan nilai-nilai karakter yang baik. Hal tersebut sesuai dengan

tuntutan yang telah ditetapkan dalam kurikulum bahwa proses pembelajaran

merupakan kegiatan yang harus menyentuh dua kemampuan, yaitu hard skill

dan soft skill. Pada posisi ini, enam nilai tunjuk ajar yang terkandung dalam

Nyanyi Panjang Bujang Si Undang, yaitu: keimanan dan ketakwaan, kejujuran,

kecerdasan, ketangguhan, kepedulian, dan kebangsaan dapat dikelompokkan

menjadi kemampuan soft skill dan hard skill. Nilai tunjuk ajar kecerdasan

merupakan bentuk kemampuan hard skill sedangkan nilai keimanan dan

ketakwaan, kejujuran, ketangguhan, kepedulian, dan kebangsaan merupakan

bentuk kemampuan soft skill yang dapat diintegrasikan dalam proses

pembelajaran, khususnya kompetensi inti sikap atau afektif maupun kognitif.

Tunjuk ajar bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dalam diri peserta

didik, sehingga peserta didik mampu memiliki budi pekerti secara utuh,

terpadu, dan seimbang. Peserta didik yang memiliki nilai-nilai budi pekerti akan

menggunakan segala pengetahuan, keterampilan, dan emosionalnya dalam

menyelesaikan masalah yang dihadapi (Asmani, 2011: 42-43). Tujuan

pengintegrasian nilai-nilai tunjuk ajar dalam pendidikan formal, yaitu
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menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting

serta memperbaiki perilaku peserta didik yang dianggap tidak sesuai dengan

nilai-nilai kehidupan (Kesuma, dkk., 2011:137).

Tunjuk ajar dalam nyanyi panjang berisi nilai-nilai hidup dan pemikiran

yang bijak. Tunjuk ajar adalah segala jenis petuah, petunjuk, nasihat, amanah,

pengajaran, dan contoh teladan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam

arti luas (Effendy, 2004:7). Tunjuk ajar merupakan representasi dari kearifan

masyarakat yang tidak lekang karena panas dan tidak lapuk karena hujan.

Kearifan tersebut tetap relevan dengan kehidupan modern dan masa-masa

mendatang karena mengajarkan sesuatu yang berkaitan dengan kepercayaan

dan aqidah yang ditetapkan secara hakiki dalam bingkai ajaran islam.

Masyarakat Petalangan memiliki berbagai judul Nyanyi Panjang yang

sarat dengan tunjuk ajar atau nilai-nilai moral, seperti Nyanyi Panjang Bujang Si

Undang. Cerita Bujang Si Undang mengandung hikmah, pedoman, atau

pemikiran serta nilai-nilai pendidikan moral kepada masyarakat melalui Nyanyi.

Menurut Effendy (2004:8), bagi orang Melayu tunjuk ajar harus mengandung

nilai luhur agama Islam dan juga sesuai dengan budaya dan norma-norma sosial

yang dianut masyarakatnya. Sejak dahulu, masyarakat Melayu secara sadar

sudah memasukkan nilai-nilai luhur agama Islam, budaya, dan norma-norma

sosial masyarakat ke dalam tunjuk ajarnya, termasuk pengalaman mereka

sendiri. Karenanya, masyarakat Petalangan mengatakan bahwa kandungan isi

tunjuk ajar tidak dapat diukur atau ditakar, apalagi tunjuk ajar sendiri terus

berkembang sejalan dengan kemajuan masyarakatnya. Lebih lanjut dijelaskan

bahwa hakikat isi tunjuk ajar tidaklah kaku dan tidak mati, tetapi terus hidup,

terbuka, dan mengalir bagaikan gelombang air laut (Effendy, 2004:8).

Tunjuk ajar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

merupakan suatu karakter yang melibatkan pikiran, perkataan, dan tindakan

seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan

dan/atau ajaran agamanya. Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai tunjuk
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ajar dalam Nyanyi Panjang Bujang Si Undang dengan fokus beriman dan

bertakwa tergambar dari karakter ketaatan kepada orang tua dan amanah.

Seluruh nilai budaya dan norma-norma sosial masyarakat Melayu

Petalangan wajib merujuk pada ajaran Islam. Semua nilai budaya yang dianggap

belum serasi dan belum sesuai dengan ajaran Islam harus diluruskan terlebih

dahulu. Nilai yang tidak dapat diluruskan segera dibuang. Acuan ini

menyebabkan Islam tidak dapat dipisahkan dari budaya, adat istiadat, maupun

norma-norma sosial lainnya dalam kehidupan orang Melayu Petalangan.

Tunjuk ajar beriman dan bertakwa dapat diamati dari indikator perilaku-

perilaku, seperti: percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengerjakan perintah

dan meninggalkan larangan Tuhan, amanah, ikhlas, malu, rendah hati, dan

ketaatan kepada ibu bapak. Tingkat kedekatan kehidupan orang Melayu dengan

Islam dapat disimak dari tunjuk ajar Melayu yang amat banyak mengadung

nilai- nilai luhur ajaran Islam, serta anjuran dan dorongan agar setiap insan

Melayu hendaklah hidup dengan penuh takwa kepada Allah, Tuhan Yang Maha

Esa (Effendy, 2004:33-46). Dengan demikian, nyanyian panjang pada tingkatan

ini dapat dikatakan sebagai bentuk konsistensi dari pendidikan yang konsisten

yang selaras antara sikap dan tauladan.

SIMPULAN DAN SARAN

Bagi orang Melayu tunjuk ajar harus mengandung nilai luhur agama

Islam dan juga sesuai dengan budaya dan norma-norma sosial yang dianut

masyarakatnya. Sejak dahulu, masyarakat Melayu secara sadar sudah memasukkan

nilai-nilai luhur agama Islam, budaya, dan norma-norma sosial masyarakat ke dalam

tunjuk ajarnya, termasuk pengalaman mereka sendiri. Karenanya, masyarakat

Petalangan mengatakan bahwa kandungan isi tunjuk ajar tidak dapat diukur atau

ditakar, apalagi tunjuk ajar sendiri terus berkembang sejalan dengan kemajuan

masyarakatnya.
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