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ABSTRAK 

 

Legenda merupakan salah satu genre sastra rakyat yang memiliki berpotensi 

kandungan nilai yang bermanfaat bagi siswa Sekolah Dasar. Berkaitan dengan itu, guru bisa 

memanfaatkannya untuk menanamkan konsep kearifan lokal sesuai dengan latar budaya 

siswa. Tulisan ini bertujuan untuk  memberikan gambaran model pemanfaatan legenda daerah 

yang cocok untuk siswa Sekolah Dasar dalam rangka mengakses pesan bernilai edukatif yang 

bersumber dari kearifan lokal.  Dengan konsep ini, dipaparkan bagaimana guru Sekolah Dasar 

di daerah Pasuruan Jawa Timur dalam memanfaatkan legenda setempat untuk siswa sebagai 

media komunikasi kearifan lokal. Dengan model story telling  dipaparkan secara deskriptif 

model kegiatan komunikasi bersama siswa Sekolah Dasar dalam memahami sumber sumber 

informasi dan sekaligus sebagai strategi pewarisan kearifan lokal.  

 

Kata kunci : media komunikasi, legenda, kearifan lokal. 
 

 

ABSTRACT 

 

 Legend is one genre of folk literature that has potential value content that is useful for 

elementary school students. In this regard, teachers can use it to instill the concept of local 

wisdom in accordance with the cultural background of students. This paper aims to provide an 

overview of the model of the use of local legend that is suitable for elementary school 

students in order to access the message of educational value derived from local wisdom. With 

this concept, explained how the elementary school teachers in Pasuruan East Java in utilizing 

local legend for students as a medium of local wisdom communication. With story telling 

model described descriptively model of communication activities with elementary school 

students in understanding the source of information resources as well as the strategy of 

inheriting local wisdom. 
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PENDAHULUAN 

Ada berbagai genre yang bisa ditawarkan kepada siswa Sekolah Dasar dalam rangka 

memahami kearifan lokal masyarakat.  Berbagai macam kategori  cerita yang bisa ditawarkan 

itu, di antaranya cerita nyata, folklore, fiksi dan sastra, dan fairy tales (Sherman2008:xix). 

Sehubungan dengan itu, legenda merupakan genre sastra lisan yang berpotensi dimanfaatkan 

sebagai media komunikasi berbasis kearifan lokal untuk Siswa Sekolah Dasar. 

Kearifan lokal perlu ditanamkan dari generasi ke generasi karena nilai-nilai itu 

menjadi sumber pengetahuan yang sudah diketahui oleh masyarakat dan diyakini 

kebenarannya oleh mereka. Bahkan, nilai-nilai atau pengetahuan itu dijadikan acuan atau 

diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Istilah kearifan lokal memiliki sebutan lain, 

di antaranya lokal genius, local wisdom, kepribadian budaya, atau identitas budaya.Karena 

kearifan lokal menjadi kekayaan budaya, istilah itu juga mencakup bagian dari kebijakan-

kebijakan masyarakat setempat dalam arti conten lokal (local content). Sehubungan dengan 

itu, siswa Sekolah Dasar perlu diberi wawasan dalam arti kepemilikan keragaman nilai 

kearifan yang mencakup etika, tata susila,adat istiadat dan norma sosial yang pelaksanaannya 

bertahan hingga saat ini. kearifan lokal perlu ditanamkan sejak diri kepada siswa Sekolah 

Dasar sebagai bagian dari generasi yang hidup di era digital dan bagian dari masyarakat 

global. Dalam konsep ini, siswa Sekolah Dasar tersebut perlu diberi wawasan secara 

mendasar berkaitan dengan identitas, ideologi, kebiasaan atau tradisi yang sebenarnya luhur 

dan perlu diwarisi yang bersumber dari nilai kearifan lokal. 

Legenda merupakan cerita rakyat. Sementara cerita rakyat merupakan berbagai bentuk 

cerita yang menjadi milik bersama (kolektif) dan disebarluaskan secara turun-temurun secara 

lisan. Legenda berfungsi sebagai salah satu media komunikasi.  Sebagai fokus penelitian  

media kegiatan komunikasi bagi siswa Sekolah Dasar dengan memanfaatkan sumber  

pengetahuan yang bernilai kearifan lokal juga kajian terhadap jenis teks kolektif berupa 

legenda. Dalam konteks ini dipilih legenda yang difungsikan sebagai media komunikasi bagi 

siswa Sekolah Dasar dan legenda yang dipilih itu sebagai bagian dari folklor lisan di Jawa 

Timur.  

Penyampaian secara lisan itu pula didokumentasikan dalam karya sastra dan perlu 

disebarluaskan melalui sekolah atau masyarakat. Salah satu metode yang diterapkan oleh 

guru Sekolah Dasar di kabupaten Pasuruan dalam rangka mengkomunikasikan pengetahuan 

yang menjadi kearifan lokal masyarakat setempat digunakan story telling. Teknik bercerita 
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dengan model menceritakan kembali semacam itu lebih efektif digunakan untuk 

menyampaikan pesan kepada anak-anak. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mendasarkan dokumen rekaman pembelajaran 

dongeng secara terpadu dan wawancara kepada guru Sekolah Dasar di wilayah kabupaten 

Pasuruan Jawa Timur. Dokumen yang dibuat dikembangkan sebagai legenda sebagai media 

komunikasi berbasis kearifan lokal untuk siswa Sekolah Dasar  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  

Cerita rakyat merupakan bagian dari folklor lisan. Cerita rakyat yang digunakan oleh 

guru Sekolah Dasar sebagai media komunikasi kearifan lokal dan yang dijadikan model 

komuniksi kearifan lokal adalah cerita rakyat yang berkembang di kabupaten Pasuruan, 

misalnya legenda Putuk Truno, Gunung Tengger, Gunung Bromo, Gunung Arjuno, Candi 

Gunung Gangsir, Sumber Tetek, Coban Baung, Ubalan, dan Candi Jawi. Namun, di antara 

legenda-legenda atau beberapa cerita rakyat tersebut di antaranya dijadikan model komunikasi 

kearifan lokal untuk anak Sekolah Dasar di kabupaten Pasuruan adalah legenda Banyu Biru 

dan legenda Ranu Grati . 

Legenda Banyu Biru merupakan salah satu legenda yang bertautan historis dengan 

keberadaan kerajaan Majapahit yang terdapat di desa Sumberejo, Kecamatan Winongan, 

kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Legenda ini memberikan informasi atau pengetahuan 

sebagai kearifan lokal berupa pesan tentang  contoh orang atau tokoh cerita yang memiliki 

karakter kerja keras sehingga terciptanya kesejahteraan dan  pelestarian lingkungan serta 

keberadaan budaya lokal, misalnya, kerukunan, pikiran positif, peduli lingkungan,  

kesetiakawanan sosial, dan rasa syukur. Cerita legenda Banyu Biru dapat diperhatikan berikut: 

Legenda Banyu Biru 

 

Di antara sekian banyak pelarian dari Majapahit itu terdapat dua orang bekas prajurit Majapahit 

yang terdampar disebuah hutan yang sekarang lebih terkenal dengan nama desa Sumberejo.  Dua 

orang itu masing-masing bernama Kebut dan Tombro. Hutan itu mereka babat untuk di jadikan 

daerah pemukiman baru. Oleh karena pada saat itu,  banyak tumbuh pohon pinang,  daerah baru itu 

lebih terkenal dengan nama jambean. Sampai sekarang, nama jambean masih ada dan menjadi salah 

satu pedukuhan desa Sumberejo. Dua orang bekas prajurit itu hidup dengan tenang dan untuk 

makanya sehari-hari mereka mengelola tanah.Selain hidup bertani Kebut juga membuka bengkel 

pandai besi.  

Sejak dahulu, Kebut memang terkenal sebagai empu yang mahir dalam membuat keris dan 

senjata tajam lainya. Barang peninggalan yang berupa paron masih dapat disaksikan dan terletak di 
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sebelah makamnya yang terdapat dalam Banyubiru. Sedangkan Tombro hanya bertani saja tapi 

namanya lebih menonjol dari pada Kebut. 

Pada suatu hari kerbau peliharaan Tombro dilepas dari kandangnya. Sebagaimana kebiasaan 

setiap hari. Kedua ekor kerbau itu mencari makan sendiri tanpa ditemani oleh tuanya maupun 

gembala yang seharusnya mengawasinya. Begitulah kebiasaannya kalau kebetulan binatang-

binatang itu tidak di pekerjakan di sawah.Sore harinya pulang sendiri ke kandang yang berdiri di 

belakang rumah pemiliknya.Tapi pada hari itu ketika Tombro hendak menutup pintu 

kandangternyata tidak melihat batang hidungnya kerbau-kerbaunya.Bergegaslah dia berangkat 

mencari ke hutan yang berada di sekitar desanya.Tidak begitu sulit mencarinya sebab dia melacak 

berdasarkan telapak kaki-kaki kerbaunya.Ternyata kedua ekor kerbau itu sedang asyik berkubang di 

sebuah kolam kecil yang tidak pernah di pelihara.Tombro berteriak-teriak agar hewan peliharannya 

itu bangkit dan pulang ke kandang. 

Rupanya kerbau-kerbau itu tidak bergerak sedikitpun dari tempatnya Tombro mendekat dan 

Tombro agak terkejut sebab kerbau-kerbau itu ternyata telah terperangkap dalam lumpur.Segera 

dipetiknya empat daun keladi yang banyak tumbuh disekitarnya. Keempat daun itu dia hamparkan di 

depan kedua ekor kerbau itu. Sekali lagi Tombro membentaknya. 

Tampak kedua ekor kerbau itu bergerak dan ujung kakinya menggapai daun keladi lalu tiba-tiba 

bangkit dan keluar dari kubangan.Hewan-hewan itu lari terbirit-birit pulang ke kandangnya. 

Sepeninggal hewan-hewan peliharaanya Tombro berdiri sejenak di pinggir kolam 

itu.Dipandangannya kolam itu dan kini dia tidak lagi menyaksikan Lumpur yang keruh tepi sebuah 

kolam yang penuh air yang jernih sehingga dasarnya yang berpasir itu kelihatan nyata.Bahkan 

disela-sela ranting yang berada di dasar kolam tampak dua ekor ikan sengkaring sedang asyik 

berenang kian kemari. Menurut yang empunya cerita kedua ekor ikan itu lambat laun berkembang 

biak hingga sekarang. Pengunjung pemandian yang kebetulan datang dapat menyaksikan ikan-ikan 

itu, jumlahnya telah berlipat ganda dan berenang kian kemari seolah-olah berlomba dengan para 

pengunjung pemandian yang sedang mandi.Dari jernihnya air dasar pasir kelihatan sehingga airnya 

kelihatan biru. 

Dengan ditemukannya kolam ajaib itu maka penduduk Jambean banyak datang 

menyaksikannya.Sejak itu penduduk memeliharanya dengan baik.Tiap hari orang-orang mandi di 

kolam itu dan kolam tersebut dinamakan Banyubiru. 

( Jambe = pinang , Jawa ). Sumber: Cerita Rakyat Pasuruan-Jawa Timur 

Terkait dengan ragam atau macam macam kategori cerita, legenda Banyu Biru 

menarik untuk difungsikan dalam mengembangkan media komunikasi kearifan lokal. 

Merujuk dari berbagai kategori cerita dalam konteks kegiatan komunikasi. Apa yang 

dilakukan oleh guru di Sekolah Dasar dengan menggunakan story telling,  pada prinsipnya 

sudah ada  tradisi bercerita di beberapa sekolah daerah daerah. Legenda Banyu Biru 

menyiratkan konsep kearifan lokal karena secara lokal, akal budi arif yang terkandung dalam 

legenda tersebut dilandasi konsep lokal atau kedaerahan dimana manusia tersebut berinteraksi 

dan berperilaku dalam budaya atau masyarakatnya. Wujud kearifan lokal terkandung dalam 

tuturan lisan atau tradisi lisan masyarakat tertentu, misalnya terkandung dalam peribahasa, 

pepatah, nasihat, legenda, sesanti, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang memiliki 

energi dan kesadaran kolektif serta tercermin dalam sikap, tindakan, perilaku, dan kebiasaan 

sehari-hari. Dilihat dari situ, tokoh bernama Kebut dan Tombro merupakan pelaku yang rajin 

dan pintar yang menjadi teladan bagi masyarakat di sekitar sumber air atau telaga Banyu Biru. 

Legenda Ranu Grati  merupakan salah satu legenda di kabupaten Pasuruan Jawa 

Timur. Legenda ini memberikan informasi atau pengetahuan sebagai kearifan lokal berupa 
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pesan tentang  perdamaian, terciptanya kesejahteraan sosial,  pelestarian dan kreativitas 

budaya, kerukunan , penyelesaian konflik , pikiran positif , peduli lingkungan, 

kesopansantunan, kejujuran, kesetiakawanan sosial, komitmen, dan rasa syukur. Dalam proses 

kegiatan komunikasi kearifan lokal, guru memilih media literasi berupa legenda Ranu Grati 

sebagai pilihan materi yang dikembangkan dalam pembelajaran di Sekolah Dasar di wilayah 

di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Sebagaimana lazimnya pembelajaran di Sekolah Dasar, 

guru-guru mendesain kegiatan literasi kearifan lokal sesuai dengan model yang dirancang 

secara utuh dan sistematis.  Secara garis besar, legenda Ranu Grati tidak hanya berhubungan 

dengan terjadinya ranu atau situ Grati, tetapi juga berkaitan dengan terjadinya desa-desa yang 

ada di sekitar lokasi ranu Grati.  Legenda Ranu Grati atau legenda Danau  Ranu diceritakan 

dengan tokoh tokoh Dewi Endang Sukarni(ibu dari Baru Klinting), Begawan Nyampo (ayah 

dari  Baru Klinting), Baru Klinting(manusia setengah ular anak Endang Sukarni dan Begawan 

Nyampo), dan Buaya Putih yang tak lain adalah putra Raden Dodo Putih atau adik Begawan 

Nyampo. Desa-desa itu adalah desa Mblereh, desa Petangpuluh, dan desa Grati Tunon. 

Kearifan lokal tersirat dari legenda Ranu Grati berkaitan dengan nilai yang terkandung dalam 

cerita agar kita mencintai lingkungan baik fauna maupun flora. Pembantaian naga Baru 

Klinting merupakan contoh  perusakan fauna, sementara munculnya ranu Grati  merupakan 

contoh pemakmuran flora.   

 

Legenda Danau  Ranu 

Pada zaman dahulu Desa Ranu klindungan merupakan sebuah wilayah bekas kademangan 

Klindungan. Di wilayah yang tersohor karena kesuburan bentang alamnya itu hiduplah seseorang 

yang sangat arif, bijak, dan konon mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Begawan Nyampo namanya. 

Suatu hari, Begawan Nyampo didatangi oleh seorang wanita cantik rupawan dari Keraton 

Mataram yang bernama Endang Sukarni. Ia melarikan diri dari keraton karena dipaksa menikah 

dengan lelaki yang tidak ia sukai. Melihat paras Endang Sukarni yang cantik jelita, Begawan 

Nyampo kemudian jatuh cinta. 

Begawan memberikan sebilah pisau kepada Dewi Endang Sukarni sebagai tanda cintanya. 

Begawan berpesan kepada Dewi Endang Sukarni untuk tidak memangku pisau tersebut. Namun, 

suatu ketika Dewi Endang tidak sengaja melanggar pesan Begawan kepadanya. Ia secara tidak 

sadar meletakkan pisau itu di atas pangkuannya. Keteledoran itu membuat dirinya tiba-tiba hamil 

dan kemudian melahirkan seorang bayi setengah ular. Wujud manusia setengah ular itu ia beri 

nama Baru Klinting. 

Tubuh Baru Klinting dipenuhi sisik ular yang membuat semua orang merasa jijik kepadanya. 

Para penduduk pun mulai mengucilkannya. Begawan yang menganggap Baru Klinting sebagai 

anaknya sendiri merasa malu akan kejadian itu. Begawan dan Dewi Endang Sukarni akhirnya 

berunding dan membuat keputusan untuk menyingkirkan Naga Baru Klinting. Namun karena tidak 

bisa menyampaikannya secara langsung, mereka berdua mencari cara agar Naga Baru Klinting 

pergi dari kediaman mereka. Maka dicarilah dua tantangan yang sangat berat, tidak masuk akal, 

dan mustahil bisa dilalui dengan selamat oleh Naga Baru Klinting. 

Ujian atau tantangan pertama bagi Naga Baru Klinting adalah mengambil air dengan 

menggunakan keranjang bambu yang penuh lubang. Ternyata walau menggunakan keranjang 

bambu berlubang, Naga Baru Klinting bisa memenuhi isi sebuah kolam luas yang dibuat oleh Sang 

Begawan dengan air. 
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Ujian kedua juga dimenangkan oleh Naga Baru Klinting. Bahkan Naga Baru Klinting dapat 

membunuh buaya putih yang diperintahkan Begawan Nyampo untuk melenyapkan dirinya dari 

muka bumi lantaran rasa malu akan wujudnya. Kematian Buaya Putih yang tak lain adalah putra 

Raden Dodo Putih, adik Begawan Nyampo, membuktikan kesaktian Naga Baru Klinting dan 

membuat ciut nyali sang Begawan. 

Tanpa disadari Naga Baru Klinting, Begawan Nyampo membujuknya untuk melakukan 

tapabrata dengan melingkari Gunung Kelud, tapabrata itu dimaksudkan agar Naga Baru Klinting 

bisa menjadi manusia sempurna seperti orang kedua tuanya. Dalam melakukan tapa itulah Naga 

Baru Klinting tewas. Tubuhnya dibantai dan dimakan oleh penduduk sekitar setelah dicacah 

menjadi 40 bagian. Tempat pembantaian itu kini bernama Desa Mblereh. Sedangkan tempat 

pembersihan sisik (kresek) sekarang dinamai Desa Kresek. Nama Desa Petangpuluh dahulu 

merupakan sebuah tempat pemotongan Naga Baru Klinting dan tempat pembakaran (tunu) daging 

menjadi nama Desa Grati Tunon. 

Karena rasa rindunya, Dewi Endang Sukarni membulatkan tekad untuk mencari anaknya. 

Namun ia tak mengetahui jika anaknya telah mati dibantai penduduk. Mengetahui Dewi Endang 

Sukarni merupakan ibu dari Naga Baru Klinting, maka setiap kali ia bertanya kepada penduduk 

setempat, bukan bantuan yang ia dapat, tetapi justru ejekan, makian bahkan siksaan. Lantaran 

kesal dan hilang sabar serta hendak memberikan pelajaran kepada si pengejek, Dewi Endang 

Menantang setiap warga tersebut untuk mencabut Sodo Lanang  atau lidi yang ditancapkannya di 

dalam tanah. 

Walau hanya sebatang lidi, Sodo Lanang ternyata tak ada yang mampu mencabutnya. Saat 

itulah sebatang lidi bernama Sodo Lanang itu dicabutnya dan bekas lubang tancapan Sodo Lanang 

pemberian putranya dalam mimpi memancarkan air yang sangat deras. Air itu semakin lama 

semakin deras memancar dan terus menyembur. Akhirnya semburan air itu menenggelamkan apa 

saja termasuk penduduk yang memperlakukan ibu Naga Baru Klinting bagai hewan tak berguna. 

Luapan air yang keluar dari bekas tancapan Sodo Lanang terus melebar hingga seluas 1085 

Hektar. Luas itu sama persis jika diukur dengan luas Danau Ranu Grati sekarang ini. 

Sumber: Cerita Rakyat Pasuruan-Jawa Timur 

Dalam teks legenda Ranu Grati ada pengorbanan dan bencana alam. 

Pengorbanan itu ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan adanya ranu Grati maka 

sawah-sawah di sekitar ranu menjadi subur karena tidak pernah kekurangan air. 

Keberadaan ranu memiliki simbol dalam arti kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan, 

dan nilai-nilai gotong royong dan keikhlasan. Pengorbanan untuk kepentingan bersama 

itu untuk dikaji dalam konteks kearifan lokal dari suatu daerah yang tersimpan dalam 

legenda setempat serta fungsinya dalam bidang pendidikan, misalnya difungsikan 

sebagai media kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh guru-guru Sekolah Dasar 

bersama siswanya baik di kabupaten Pasuruan. 

 

PEMBAHASAN 

Dalam kegiatan komunikasi lisan sebenarnya kegiatan bercerita sudah merupakan 

kebiasaan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian dari aktivitas kearifan lokal. Selain itu , 

kearifan lokal (local wisdom) berhubungan dengan bagaimana manusia atau masyarakat 

menggunakan akal budinya  dalam bersikap dan bertindak. Dengan disertai media 

pembelajaran dan peragaan pembelajaran, guru-guru menyajikan legenda kepada siswa secara 

terpadu terutama dalam kegiatan membaca teks cerita baik dalam kegiatan membaca dalam 



Seminar Nasional PGSD UNIKAMA 

https://semnas.unikama.ac.id/pgsd/artikel.php 

Vol. 1, Desember 2017 

 

291 
 

hati maupun dalam kegiatan membaca bersama-sama dengan teknik berbagi peran sebagai 

pembaca atau sebagai penyimak.   

Legenda Banyu Biru dan legenda Ranu Grati  di kabupaten Pasuruan Jawa Timur 

memiliki keselarasan secara geohistoris. Kedua legenda tersebut bercerita tentang asal usul 

terjadinya sumber air yang bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya dalam konteks lingkungan 

dan kearifan lokal. Sehubungan dengan kegiatan literasi di Sekolah Dasar, guru perlu 

memilihkan bahan cerita yang tepat. Salah satunya, pemilihan  dongeng yang dijadikan model 

pembelajaran  bertemali dengan konsep kearifan lokal.  Dianggap urgen, bahwa kedua 

legenda tersebut memiliki relevansi berkearifan lokal yang mendasari kognisi, emosi, dan 

perilaku siswa baik secara edukatif, antropologis, sosiologis, historis, ekologis, dan budaya. 

Sebagaimana pemikiran kritis yang dilakukan dalam artikel ini, peneliti 

mengembangkan konsep pemikiran dan praktik pembelajaran terpadu  dalam hal pemanfaatan 

legenda Banyu Biru dan Ranu Grati  di Pasuruan sebagai media komunikasi kearifan lokal di 

Sekolah Dasar. Pengembangan konsep tersebut dilandasi oleh kajian folklor lisan, sastra lisan, 

pembelajaran terpadu, dan kegiatan literasi nasional bagi siswa Sekolah Dasar  di Indonesia. 

Sementara itu, model kegiatan komunikasi dikembangkan dengan melibatkan guru Sekolah 

Dasar yang ada di Jawa Timur, dalam konteks ini yang  mengajar di wilayah kabupaten 

Pasuruan. Sebagai bahan diskusi keterkaitan sastra, sejarah dan penerapan konsep kearifan 

lokal, bahwa legenda Banyu Biru berawal dari situasi antara pedagang yang banyak datang 

dari semenanjung Arab. Pada waktu itu, kedatangan mereka  banyak menimbulkan perubahan 

dan peradaban baru di wilayah kerajaan Majapahit. Pada waktu itu.Agama Islam yang 

disebarkan cepat meresap di hati rakyat terutama rakyat kecil yang pada mulanya selalu hidup 

dalam lingkungan kasta dan perbedaan sosial lainya, kerajaan Majapahit yang dulu di bangun 

dengan menelan korban harta dan jiwa mulai memudar cahayanya. Selain disebabkan oleh 

pengaruh agama Islam terdapat pula faktor lain yang mempercepat keruntuhanya yaitu 

terpecah belahnya persatuan diantara para pemimpinya. Kerajaan Demak Bintara yang 

dipimpin oleh salah seorang perwira Majapahit yang telah memeluk agama Islam yaitu Raden 

Patah lambat laun menampakan kewibawaannya. Majapahit hancur berantakan, sebagian 

besar rakyatnya ikut memeluk agama baru dan sebagaian kecil lainya yang tetap memeluk 

agama nenek moyangnya. Mereka banyak yang melarikan diri ke daerah lain. Tempat lainya 

yang menjadi daerah pelarianya yaitu di sebelah selatan kabupaten Pasuruan, sekarang orang 

mengenalnya dengan daerah Tengger. 
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Dalam tautan legenda Banyu Biru,  kearifan lokal yang terdapat dalam cerita dapat 

diperhatikan pada lanjutan cerita. Pada saat itu terdapat kabar tentang ditemukannya kolam 

aneh itu sempat terdengar oleh Bupati Pasuruan yang bernama Raden Adipati Nitiningrat. 

Bersama-sama seorang pembesar Belanda yang bernama P.W.Hoplan, kedua orang itu  

menyaksikannya keberadaan kolam atau telaga Banyu Biru. Kolam itu kemudian dibangun. 

Oleh Pemerintah Belanda dengan kolam itu diberi nama Telaga Wilis. Telaga ini dibangun 

terus oleh orang-orang Belanda dijadikan pemandian umum. Untuk memperindah pemandian 

ini dibuat taman-taman bunga dan dilengkapi dengan berjenis-jenis patung yang diambil dari 

Singosari. Selain memelihara kerbau Tombro juga memelihara kera. Setelah wafat pak 

Tombro dimakamkan didekat pemandian dan kera-kera itu berkembang biak hingga beratus-

ratus ekor. Pada waktu pendudukan Jepang kera-kera itu habis ditembaki dan sisanya 

menyingkir ke hutan di dekat desa Umbulan yang terkenal dengan sumber air minumnya. 

Sedangkan cerita pak Kebut tidak banyak dibicarakan orang karena dia hanya menekuni 

pekerjaannya sebagai pembuat alat pertanian. Dia dimakamkan berjajar dengan makam 

istrinya yang bernama mbok Kainah.Di pinggir kolam renang kolam renang lama di sebelah 

Utara tiap hari Jumat orang-orang Tosari banyak berziarah ke makam tersebut. Menurut yang 

empunya cerita setiap ada orang yang berusaha memindahkan paron yang berada di dekat 

makamnya maka keesokan harinya paron itu akan kembali lagi ke tempat asalnya. Kira-kira 

pada tahun 1980 patung-patung yang banyak bersejarah di taman-taman pemandian itu 

dikumpulkan disatu tempat dan dilindungi oleh seksi Kebudayaan Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan. Tempat itu berada di dalam kompleks pemandian yang 

sekarang lebih terkenal dengan nama Banyu Biru. Sumber: Cerita Rakyat Pasuruan-Jawa Timur 

Model pemanfaatan legenda Ranu Grati  dan legenda Banyu Biru dalam kegiatan 

komunikasi kearifan lokal dapat dimanfaatkan untuk menanamkan karakter kepada siswa dan 

aktivitas itu dapat dilakukan oleh guru Sekolah Dasar dengan mendesainnya secara terpadu 

dan secara fungsional. Penggunaan cerita rakyat sebagai media literasi kearifan lokal 

diterapkan melalui pengenalan struktur cerita, apresiasi cerita, dan secara konektif ditemukan 

dengan literasi lain misalnya literasi sains atau literasi Ilmu Pengetahuan Alam, atau literasi 

Ilmu Pengetahuan Sosial.  Legenda Ranu Grati merupakan dongeng yang berkaitan kearifan 

lokal lingkungan alam dan cocok untuk mengajarkan lingkungan alam baik dari sisi keilmuan 

alam maupun keilmuan sosial. Untuk mendiskusikan nilai kearifan lokal dalam  legenda dapat 

digunakan bandingan legenda. Seperti dalam penelitian ini, legenda Banyu Biru dan Ranu 

Grati  berkaitan dengan konsep fungsi sumber air dengan kesejahteraan sosial dan 
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perdamaian serta keharmonisan hidup antara relasi manusia Tuhan, manusia lingkungan alam, 

manusia dan masyarakat, serta manusia dengan diri sendiri. 

Kearifan lokal yang direpresentasikan dalam legenda Banyu Biru  dan legenda Ranu 

Grati  berisi kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Jawa pada umumnya. Sebagai 

contoh, pengorbanan naga Baru Klinting yang setia kepada bapaknya untuk melakukan tapa 

dan akhirnya dalam pertapaan itu, tokoh naga Baru Klinting dalam legenda Ranu Grati 

dipotong-potong menjadi empat puluh bagian, juga pengorbanan gajah putih milik Mbok Roro 

Krandon yang dijadikan tumbal dam Bagong atas prakarsa adipati Minak Sopal, keduanya 

difungsikan untuk kesejahteraan rakyat setempat atas keberadaan sumber air sebagai wahana 

penting ketahanan masyarakat.  

Berkenaan dengan literasi kearifan lokal, penanaman karakter dapat dilakukan dengan 

cara pendisiplinan, cinta kebersihan lingkungan, keindahan lingkungan, sikap dan perilaku 

antipengrusakan lingkungan, penanaman pohon, dan cinta terhadap legenda setempat. Dalam 

konteks ini secara fungsional dan dengan literasi legenda Ranu Grati yang mengandung nilai 

kearifan lokal dan memiliki fungsi edukatif.  Kearifan lokal dalam legenda Ranu Grati 

sungguh menggambarkan nilai kasih sayang seorang ibu yang luar biasa kepada anaknya. Hal 

ini digambarkan ketika Dewi Endang Sukarni membulatkan tekad untuk mencari Naga Baru 

Klinting si anaknya karena kerinduannya. Di sisi lain, Dewi Endang Sukarni memberikan 

pelajan kepada orang-orang yang telah menghinanya sehingga mereka tenggelam karena 

munculnya telaga atau ranu. Tindakan Dewi Endang Sukarni itu menggambarkan kearifan 

sosial dalam arti keharmonisan dan pentingnya keadilan untuk menunjukkan mana yang benar 

dan mana yang salah. 

Sebagai pesan dari belajar dongeng, nilai dan pesan dari teks sastra, guru dalam 

rangka menanamkan pendidikan karakter cinta lingkungan dapat mengolah kelas dengan 

media dan strategi untuk penanaman sikap positif terhadap lingkungan, menjaga lingkungan 

yang sehat, penanaman sikap peduli lingkungan. Di samping memberikan perintah kepada 

siswa untuk  menceritakan kembali cerita dengan kalimat mereka  sendiri atau dengan 

strategi parafrase. Misalnya legenda yang berkaitan dengan air atau danau di Jawa Timur 

atau pendidikan karakter, serta memiliki pesan agar kita peduli lingkungan sebagaimana 

keadaan yang tidak baik dalam peristiwa kerusakan lingkungan diakibatkan oleh rendahnya 

sikap peduli lingkungan,  membuang sampah sembarangan, pembalakan liar, perombakan 

lahan hijau menjadi perumahan, kematian benda-benda hidup akibat polusi atau lingkungan 

kotor, lingkungan yang tidak nyaman. 
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SIMPULAN  

Dalam kegiatan berkomunikasi kearifan lokal dapat dimanfaatkan legenda setempat 

untuk menanamkan karakter kepada siswa. Di samping itu, aktivitas komuniksi kearifan lokal 

dapat dilakukan oleh guru Sekolah Dasar dengan cara mendesain pembelajaran secara 

terpadu. Pengambilan model pemanfaatan legenda Banyu Biru dan  legenda Ranu Grati  

untuk kegiatan komunikasi karena keduanya ada kesamaan nilai kearifan lokal yang penting 

untuk menumbuhkan nilai-nilai sosial bagi anak-anak yang duduk di bangku Sekolah Dasar. 

Sebagai model aktivitas berkomunikasi, representasi nilai kearifan lokal sangat berguna untuk 

mengimbangi siswa didik dalam konteks ketahanan budaya di era digital dan global. 

Dari segi pendidikan di Sekolah Dasar, penelitian ini memiliki kontribusi bagi siswa, 

yakni dengan memberikan wawasan peduli lingkungan dan penanaman nilai-nilai yang 

bersumber dari kearifan lokal masyarakat setempat, dan kontribusi bagi guru sebagai acuan 

pelaksanaan pendidikan karakter peduli lingkungan. Dari segi teoretis, penelitian ini 

merupakan kajian terapan dari potensi warisan tak benda berupa tradisi lisan dalam kaitannya 

dengan pemanfaatan potensi cerita rakyat dalam fungsi pendidikan. 
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