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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 Dalam bab ini, dikemukakan simpulan dan saran yang didasarkan pada 

pengumpulan, analisis, dan penafsiran data. Simpulan berisi pernyataan-

pernyataan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian yang 

dinyatakan pada bab I. 

  

A. Simpulan  

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui struktur dan nilai-nilai 

budaya yang terdapat dalam legenda OKH. selain itu, penelitian ini juga 

dilakukan untuk mengetahui bentuk alternatif bahan ajar seperti apa yang dapat 

disusun dari legenda OKH guna diterapkan dalam mata kuliah Kajian Prosa Fiksi 

di FKIP Unipenggalantas Jambi. 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode etnografi dan analisis 

struktural. Dari hasil penelitian diketahui bahwa legenda OKH terdiri dari empat 

penggalan cerita, yaitu OKH: Silsilah Turunan, OKH: Sang Pemberani, OKH: Si 

Ginjai Keris Sang Raja, dan OKH: Asal-Usul Tanah Pilih Negeri Jambi. Keempat 

penggalan legenda tersebut dibedakan ke dalam dua jenis penggolongan legenda 

menurut Brunvand (Danandjaja, 1984). Legenda OKH: Silsilah Turunan, OKH: 

Sang Pemberani, dan OKH: Si Ginjai Keris Sang Raja tergolong sebagai legenda 

perseorangan (personal legend) karena menceritakan ketokohan OKH di masa 

lampau yang dianggap benar-benar terjadi. Legenda OKH: Asal-Usul Tanah Pilih 

Negeri Jambi tergolong sebagai legenda setempat (local legends) karena 

menceritakan asal usul negeri Jambi. 

 Keempat penggalan legenda OKH tersebut saling berhubungan dan dapat 

diurutkan sesuai dengan urutan kronologis kejadian dalam kehidupan OKH. 

Pemenggalan cerita dilakukan dengan alasan panjangnya cerita dan penyesuaian 

dengan konteks dan tujuan penceritaan. 
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 Dari hasil analisis terhadap keempat penggalan cerita tersebut disimpulkan 

struktur dan nilai budaya sebagai berikut. 

1. Alur 

 Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Dalam alur terdapat 

beberapa peristiwa yang saling berhubungan. Hubungan yang terjadi adalah 

hubungan sebab-akibat. Hubungan alur terjalin dari sekuen-sekuen dan hubungan 

logis cerita. Dalam keempat penggalan legenda OKH, alur yang diceritakan 

cenderung linear. Karena alur cerita pada keempat legenda OKH tersebut 

cenderung linear, fungsi-fungsi utama (alur yang menampilkan cerita) pun 

cenderung sejajar. 

 Untuk legenda OKH: Sang Pemberani dan OKH: Asal-Usul Tanah Pilih 

Negeri Jambi,  seluruh sekuen dan hubungan logis diceritakan secara linear dari 

awal hingga akhir. Artinya, dalam legenda ini tidak terjadi peristiwa sorot balik. 

Hubungan logis dibentuk sejajar dengan hubungan waktu (kronologis) dan urutan 

teks dalam cerita.  

 Untuk legenda OKH: Silsilah Turunan memiliki sebuah sekuen sorot balik 

dan dua buah sekuen deskriptif. Bila dibandingkan dengan penggalan legenda 

OKH: Sang Pemberani dan OKH: Asal-Usul Tanah Pilih Negeri Jambi, legenda 

OKH: Silsilah Turunan memang lebih banyak menarasikan cerita-cerita berupa 

silsilah kepada pendengar daripada menghadirkan konflik-konflik atau aktivitas 

fisik seperti dua legenda sebelumnya. Legenda OKH: Si Ginjai Keris Sang Raja 

juga tidak memiliki alur sorot balik. Semua sekuen dan hubungan logis terjadi 

pada saat penceritaan. Akan tetapi, legenda ini memiliki dua tahap sekuen 

deskripsi. Kedua tahap deskripsi tersebut juga ebih detail jika dibandingkan 

dengan sekuen deskripsi pada legenda OKH: Silsilah Turunan.   

 

2. Tokoh dan Penokohan 
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 Dalam berbagai penggalan legenda OKH, tokoh dan penokohan berfokus 

pada sosok OKH. OKH adalah tokoh utama yang menjadi fokus cerita. Selain 

tokoh OKH, terdapat tokoh bawahan lainnya yang mendukung cerita. Tokoh-

tokoh tersebut ada yang terbagi menjadi tokoh antagonis dan ada pula protagonis. 

Penokohan dalam penggalan legenda OKH digambarkan melalui tingkah laku 

tokoh, ucapan-ucapan tokoh, penggambaran fisik tokoh, dan penjelasan langsung 

penutur.  

 Legenda OKH: Silsilah Turunan adalah satu-satunya legenda yang tidak 

menjadikan OKH sebagai tokoh utamanya. Karena legenda ini adalah asal-usul 

kelahiran OKH, tokoh Datuk Paduko Berhalo dan Puti Selaro Pinang Masak yang 

tak lain adalah ayah ibu OKH menjadi tokoh yang paling banyak diceritakan. 

 legenda OKH: Si Ginjai Keris Sang Raja, tokoh OKH tidak menjadi tokoh 

utama tunggal. Tokoh utama lainnya adalah Orang Kayo Pingai, kakak OKH. 

legenda ini juga terdiri dari banyak tokoh bawahan. Peran tokoh OKH dan Orang 

Kayo Pingai adalah kunci dari legenda terakhir tersebut. 

 

3. Latar  

 Penggalan cerita OKH tergolong legenda perseorangan dan asal usul suatu 

tempat, latar tempat digambarkan dengan sangat jelas, tetapi latar waktu justru 

digambarkan dengan samar. Hal tersebut dapat dipahami mengingat legenda 

adalah sastra tuturan yang telah lama terjadi.  Karena legenda ini berasal dari 

daerah Jambi, latar tempat yang paling banyak tergambar adalah latar daerah 

Jambi, sedangkan latar lain yang tampak dalam legenda OKH adalah latar negeri 

Jawa. 

 Latar suasana dalam keempat penggalan legenda OKH ini tidak terlalu 

banyak diceritakan. Hal tersebut tampaknya karena legenda ini lebih ingin 

menyampaikan aktivitas para tokoh daripada suasana kejiwaan para tokohnya. 

Namun, secara keseluruhan latar tempat, tokoh, dan suasana dalam legenda ini 
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berhasil membangkitkan imajinasi pendengar tentang gambaran cerita yang 

sesungguhnya. 

 

 

 

4. Tema  

 Penggalan legenda OKH mengangkat tema tradisional. Tema tradisional 

keempat cerita tersebut adalah Orang yang berani membela kebenaran dan harga 

diri akan mendapatkan keberhasilan, cinta kasih kepada orang tua dan tanah 

kelahiran melebihi apapun, orang yang bersungguh-sungguh dan pantang 

menyerah akan berhasil, dan seorang pemimpin sejati tidak membutuhkan tahta 

atau jabatan, tetapi kebaikan bagi rakyatnya.  

 Legenda OKH: Sang Pemberani, OKH: Asal-Usul Tanah Pilih Negeri 

Jambi, dan OKH: Si Ginjai Keris Sang Raja mengangkat tema sosial. Hal tersebut 

dikarenakan kebanyakan kisah yang diceritakan dalam legenda OKH adalah 

tentang keberanian dan kegigihannya membela kebeneran dan hak-haknya serta 

orang lain atau negerinya, sedangkan legenda OKH: Silsilah Turunan berada pada 

tingkat fisik karena legenda ini hanya menceritakan kisah kelahiran OKH. 

 

5. Nilai-Nilai Budaya 

 keempat penggalan legenda OKH mengandung banyak nilai-nilai budaya 

yang ingin disampaikan kepada penikmatnya. Dari keseluruhan nilai budaya yang 

telah dianalisis, legenda OKH ternyata lebih dominan dengan nilai budaya yang 

berorientasi pada hakikat hidup manusia dan hakikat hubungan manusia dengan 

sesamanya. Walau tidak sedominan  hakikat hidup dan hubungan manusia dengan 

sesamanya, nilai-nilai budaya lain juga tampak dalam keempat penggalan legenda 

OKH. 
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 Nilai yang paling dominan dalam legenda OKH adalah nilai hakikat hidup 

manusia, seperti nilai kepercayaan, nilai pengabdian, dan nilai bijaksana. Adapun 

nilai-nilai dominan yang terkandung dalam hakikat hubungan manusia dengan 

sesamanya adalah nilai musyawarah, rela berkorban, tidak sombong, kasih 

sayang, dan menghargai sesama manusia. Selain itu, nilai hakikat karya manusia 

yang tergambar dalam nilai berkemauan keras dan kegigihan, serta hakikat 

manusia tentang waktu yang tergambar dalam nhilai budaya berorientasi ke masa 

depan juga terkandung dalam legenda OKH. 

6. Legenda OKH sebagai Alternatif Bahan Ajar di Perguruan Tinggi 

 Penggalan legenda OKH dapat dipertimbangkan menjadi salah satu 

alternatif bahan ajar di perguruan tinggi. Dari hasil analisis, penggalan legenda 

OKH diketahui memiliki nilai-nilai budaya yang mengandung kearifan lokal 

Jambi.  

 Salah satu bentuk alternatif bahan ajar yang dapat disusun berdasarkan 

legenda OKH adalah berbentuk hand out perkuliahan Kajian Prosa Fiksi. Hand 

out tersebut berisi teori-teori prosa fiksi untuk pembelajaran di perguruan tinggi 

yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan membaca prosa lama dan 

menganalisisnya. Dari proses analisis prosa lama, mahasiswa dapat 

mengembangkannya dalam proses apresiasi produktif berbentuk karya fiksi 

modern. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan simpulan-simpulan tersebut, penulis kemukakan beberapa 

saran untuk berbagai pihak yang berkepentingan. Saran-saran tersebut adalah 

sebagai berikut. 

 

1) Bagi Peneliti Lain 

 Penelitian-penelitian terhadap cerita rakyat, khususnya legenda, yang 

sering dilakukan cenderung hanya menghasilkan pengembangan ilmu secara 
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teoretis.  Peneliti yang berminat terhadap penelitian sejenis diharapkan dapat 

menghadirkan penemuan yang tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga bersifat 

praktis. Oleh karena itu, penelitian harus mengarah pada bentuk-bentuk penerapan 

apa saja yang dapat disusun atau dibentuk dari bahan ajar yang bernilai budaya. 

Penelitian semacam ini tidak hanya dapat mengangkat sastra daerah tetapi juga 

menjaga dan melindungi keberadaannya di tengah masyarakat modern. 

 

2) Bagi Perguruan Tinggi 

 Hasil pengamatan beberapa bahan ajar Kajian Prosa Fiksi di perguruan 

tinggi cenderung berfokus pada karya fiksi modern. Padahal, keberadaan prosa 

lama sebagai salah satu bentuk prosa dapat dimanfaatkan dalam proses apresiasi 

produktif. Pembelajaran berbasis budaya lokal sudah saatnya untuk 

dikembangkan. Dengan memperbanyak penggunaan bahan ajar berbasis budaya 

lokal, peserta didik dapat lebih mengenal dan memahami budayanya sendiri. 

Selain itu, sastra lama yang bernilai budaya dapat dimanfaatkan sebagai 

pengembangan sastra Indonesia modern. Terlebih peserta didik di lingkungan 

FKIP adalah calon guru yang akan sangat berperan dalam pengenalan budaya 

lokal pada siswa di sekolah kelak. 

 

3) Bagi Masyarakat  

 Legenda adalah salah satu bentuk cerita rakyat yang menjadi kekayaan 

suatu daerah. Keberadaan legenda OKH di tengah masyarakat Jambi merupakan 

salah satu jati diri dan bukti kekayaan masyarakat Jambi lampau yang harus tetap 

dipertahankan. legenda OKH merupakan tokoh dan lambang keberanian 

masyarakat Jambi dalam membela kebenaran. Masyarakat Jambi harusnya dapat 

mempertahankan dan melestarikan keberadaan legenda. 

  

4) Bagi Pemerintah Daerah  
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 Legenda OKH adalah kekayaan masyarakat Jambi. penelitian-penelitian 

seperti yang penulis lakukan adalah salah satu bentuk atau usaha dalam 

mengumpulkan dan mendokumentasikan kekayaan sastra lisan daerah. Untuk itu, 

pemerintah daerah selayaknya dapat melakukan usaha-usaha penyebaran hasil 

penelitian sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan daerah itu sendiri. Lebih 

lanjut, bentuk-bentuk pendokumentasian dalam bentuk kumpulan hasil penelitian 

dan pembukuan hasil penelitian yang telah ada. Selain itu, penyebaran melalui 

berbagai media baik cetak, massa, maupun bentuk-bentuk kegiatan budaya dirasa 

mampu mengenalkan dan mendekatkan sastra lisan dengan masyarakat Jambi 

modern.   


