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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini terdapat pemaparan mengenai dua subbab, yaitu subbab 

simpulan serta subbab implikasi dan rekomendasi dari penelitian ini. Pada subbab 

simpulan terdapat pemaparan mengenai simpulan dari hasil analisis dan 

pembahasan dari ketiga teks Legenda Asal-Usul Kota Mentok. Dalam Subbab 

implikasi dan rekomendasi terdapat pemaparan mengenai saran untuk penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan Legenda Asal-Usul Kota Mentok. Berikut 

pemaparan dari dua subbab tersebut.  

A. Simpulan 

Penelitian ini memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan Legenda 

Asal-Usul Kota Mentok. Dalam penelitian ini digunakan tiga varian cerita dari 

Legenda Asal-Usul Kota Mentok. Adapun yang menjadi pembahasan dalam 

penelitian ini, yaitu analisis struktur teks Legenda Asal-Usul Kota Mentok 1, 2, dan 

3, konteks penuturan Legenda Asal-Usul Kota Mentok 1, 2, dan 3, proses 

penciptaan Legenda Asal-Usul Kota Mentok 1, 2, dan 3, fungsi Legenda Asal-Usul 

Kota Mentok 1, 2, dan 3, makna yang terkandung dalam teks Legenda Asal-Usul 

Kota Mentok 1, 2, dan 3, dan analisis mengenai integrasi sosial di antara etnis 

Melayu dan Cina-Tionghoa dalam teks Legenda Asal-Usul Kota Mentok 1, 2, dan 

3.  

1. Analisis Stuktur 

Pada analisis struktur terdapat beberapa pembahasan yang berkaitan dengan 

analisis teks Legenda Asal-Usul Kota Mentok. Analaisis struktur tersebut meliputi 

analisis struktur alur, analisis tokoh, dan analisis latar tempat dan waktu. 

a. Struktur Alur 

 Pada bagian ini, untuk mendeskripsikan alur cerita Legenda Asal-Usul Kota 

Mentok, terlebih dahulu disajikan fungsi utamanya. Dalam Legenda Asal-Usul Kota 

Mentok 1 terdapat 23 fungsi-fungsi utama. Setiap fungsi-fungsi utama yang 
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ditemukan dalam teks pertama ini memiliki hubungan kausalitas. Dalam teks 

pertama, fungsi penggerak cerita terdapat pada fungsi yang keenam, yaitu 

terusirnya Sultan Mahmud Badaruddin dari tanah Johor. Fungsi penggerak cerita 

tersebutlah yang menggerakkan cerita dalam teks pertama ini.  

 Dalam Legenda Asal-Usul Kota Mentok 2, terdapat 50 fungsi utama. Dalam 

teks kedua ini, fungsi penggerak cerita terdapat pada fungsi yang pertama yaitu, 

orangtua Sultan Mahmud Badaruddin memberikan pesan kepada sang paman yang 

pada saat itu menduduki jabatan sebagai Sultan Palembang, apabila anak mereka 

yakni Sultan Mahmud Badaruddin telah cukup umur, maka tolong lantiklah ia 

menjadi Sultan Palembang berikutnya. Pada Legenda Asal-Usul Kota Mentok 3, 

terdapat 54 fungsi utama. Dalam teks ketiga ini, fungsi penggerak cerita terdapat 

pada fungsi yang pertama yaitu, habisnya masa jabatan Abdul Hayat sebagai 

perdana menteri Malaysia hingga akhirnya cerita bergerak sampai ditemukannya 

Kota Mentok. 

b. Analisis Tokoh 

 Pada bagian ini dilakukan analisis terhadap tokoh-tokoh yang muncul dalam 

ketiga teks. Dalam Legenda Asal-Usul Kota Mentok 1 terdapat sembilan tokoh yang 

diceritakan dalam teks, yaitu Sultan Mahmud Badaruddin, Zamnah atau Lim Ban 

Yo, Sultan Agung Komarudin Sri Taruna, Raden Ayu Senguk atau Ratu Rangdan, 

Cik Wan Abdul Jabar, Cik Wan Akup, Cik Wan Serin, Raja Muda Johor dan Raja 

Muda Minang, dan Orang Bangka. Dalam Legenda Asal-Usul Kota Mentok 2 

terdapat sepuluh tokoh yang diceritakan dalam teks, yaitu Sultan Mahmud 

Badaruddin, Zamnah, Sultan Palembang atau Paman, Nyai Mas Senguk, Anak dari 

Sultan Palembang, Abdul Hayat atau Lim Tok Qian, Abdul Jabar, Sultan Johor, 

Penasihat dan Patih Sultan Johor, Cik Wan Akop dan Cik Wan Serin. Pada Legenda 

Asal-Usul Kota Mentok 3 terdapat sebelas tokoh yang diceritakan dalam teks, yaitu 

Sultan Mahmud Badaruddin, Zamnah, Paman, Nyi Senguk Bin Abdul Aziz, Abdul 

Hayat atau Lim Tok Qian, Abdul Jabar, Lim Tu, Datuk Terengganu, Cik Awal 

Bihin, Cik Abdul Halik, dan Cik Abdul Halim, Wan Sabar, Wan Akup, dan Wan 

Seren, dan yang terakhir adalah Ayah dari Sultan Mahmud Badaruddin.  
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c. Analisis Latar 

 Pada Bagian ini dilakukan analisis terhadap latar tempat dan waktu yang 

melatarbelakangi kejadian dalam ketiga teks. 

1) Latar Tempat 

 Dalam Legenda Asal-Usul Kota Mentok 1 terdapat enam latar tempat yang 

muncul dalam teks, yaitu Kesultanan Palembang, Kota Mentok, Johor, Pulau 

Bangka, Sungai Tongsang, Tanjung Kelian dan Puncak menumbing, dan Pekauman 

Dalam atau Jiran Siantan atau Kampong Tanjong. Dalam setiap latar tempat yang 

muncul terjadi hubungan peristiwa antara latar tersebut dengan tokoh-tokoh yang 

hadir dalam cerita. Pada Legenda Asal-Usul Kota Mentok 2 terdapat tujuh latar 

tempat yang muncul dalam teks, yaitu Kesultanan Palembang, Kesultanan Johor, 

Siantan, Pulau Bangka, muara Sungai Musi, Kota Mentok, dan Kuute Seribu. Pada 

Legenda Asal-Usul Kota Mentok 3 terdapat enam latar tempat yang muncul dalam 

teks, yaitu Siantan, Malausia, Kesultanan Palembang, Pulau Bangka, Sungai 

Tongsang dan Muara Sungai Musi, dan yang terakhir adalah Kota Mentok. 

2) Latar Waktu 

 Dalam Legenda Asal-Usul Kota Mentok 1 tidak diceritakan secara implisit 

mengenai latar waktu sehari-hari. Namun dalam penceritaan hanya disinggung 

bahwa, latar waktu yang disebutkan dalam Legenda Asal-Usul Kota Mentok 1 ini 

terjadi sekitar abad ke-17, tepatnya pada tahun 1724 sampai 1725 M yang ditandai 

dengan kedatangan orang-orang Melayu dari Siantan dan Johor ke Kota Mentok. 

Pada Legenda Asal-Usul Kota Mentok 2 dan Legenda Asal-Usul Kota Mentok 3 

penutur tidak menyebutkan waktu kapan terjadinya legenda ini. Penutur juga tidak 

menyebutkan kapan terjadinya peristiwa-peristiwa dalam cerita seperti waktu siang 

dan malam.  

2. Proses Penciptaan 

Pada proses penciptaan terdapat dua pembahasan, yaitu proses pewarisan 

dan proses penciptaan. Dari ketiga analisis teks Legenda Asal-Usul Kota Mentok, 

menunjukkan bahwa pewarisan dari Legenda Asal-Usul Kota Mentok, yaitu secara 

vertikal atau turun-temurun. Pewarisan secara vertikal ini meliputi pewarisan yang 
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berhubungan dengan sistem kekeluargaan yang berbeda generasi. Ketiga penutur 

Legenda Asal-Usul Kota Mentok mengatakan bahwa mereka mengetahui legenda 

ini dari nenek dan orangtua mereka, sehingga proses pewarisan ini masih terikat 

dengan sistem kekerabatan. Ketiga penutur dari Legenda Asal-Usul Kota Mentok 

merupakan keturunan asli dari keluarga Zamnah.  

Sedangkan proses penciptaan dari ketiga Legenda Asal-Usul Kota Mentok 

yang terlihat dari ketiga informan adalah secara terstruktur hafalan karena informan 

terlihat berusaha mengingat apa yang pernah diceritakan oleh informan sebelumnya 

(neneknya).  

3. Konteks Penuturan 

a. Konteks Situasi 

 Berdasarkan hasil analisis pada ketiga teks Legenda Asal-Usul Kota 

Mentok, ditemukan bahwa konteks situasi pada saat penuturan Legenda Asal-Usul 

Kota Mentok yaitu bersifat bebas tanpa terikat dengan waktu dan tempat tertentu. 

Legenda Asal-Usul Kota Mentok dapat dituturkan di mana saja sesuai dengan 

keinginan penuturnya. Adapun tujuan dari penuturan Legenda Asal-Usul Kota 

Mentok yaitu, agar kita mengetahui bagaimana asal-usul Kota Mentok, juga agar 

kita mengetahui siapa raja-raja Mentok dahulu, dan bagaimana timah ditemukan di 

Kota Mentok. Pada saat penuturan Legenda Asal-Usul Kota Mentok tidak 

dibutuhkan peralatan khusus.  

 

b. Konteks Budaya 

 Berhubung ketiga data Legenda Asal-Usul Kota Mentok ini berasal dari satu 

kecamatan, maka secara konteks budaya ketiganya memiliki kemiripan. Konteks 

budaya ini merupakan pembahasan mengenai berbagai hal yang melatarbelakangi 

kehadiran teks Legenda Asal-Usul Kota Mentok di Kecamatan Mentok. Hasil 

analisis konteks budaya menunjukkan bahwa teks Legenda Asal-Usul Kota Mentok 

dilatarbelakangi dengan berbagai aspek, yaitu bahasa, sistem mata pencaharian, 

sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem kemasyarakatan atau organsasi sosial, 

sistem pengetahuan, kesenian, dan sistem religi.  
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 Berdasarkan konteks budaya, ketiga desa tempat tinggal informan memiliki 

kemiripan karena ketiga desa tersebut masih dalam satu wilayah. Jika mengacu 

pada pemaparan beberapa aspek mengenai konsep kebudayaan di atas, maka 

kehadiran teks Legenda Asal-Usul Kota Mentok di ketiga desa tersebut 

memperlihatkan bahwa Legenda Asal-Usul Kota Mentok hadir dalam kehidupan 

dua masyarakat, yaitu modern dan tradisional.  

4. Fungsi 

Berdasarkan analisis fungsi pada ketiga teks Legenda Asal-Usul Kota 

Mentok dapat disimpulkan bahwa teks Legenda Asal-Usul Kota Mentok memiliki 

kemiripan dalam segi fungsi, yaitu pertama sebagai pengesahan kebudayaan. 

Fungsi tersebut mengacu pada penamaan Kota Mentok itu sendiri.  

Kedua sebagai alat pemaksa berlakunya norma sosial dan sebagai alat 

pengendali sosial. Legenda Asal-Usul Kota Mentok seakan menjadi awal mula 

terbentuknya norma sosial dan sebagai alat pengendali sosial yang kuat di Kota 

Mentok.  

Ketiga sebagai sistem proyeksi. Dalam legenda disinggung bahwa timah 

ditemukan di Kota Mentok yang kemudian dimekarkan ke seluruh Bangka. Dengan 

ditemukannya timah di kota ini, perekonomian di Mentok menjadi maju.. 

5. Makna 

Hasil analisi makna pada ketiga teks Legenda Asal-Usul Kota Mentok 

menunjukkan bahwa ketiga teks ini memiliki kemiripan makna. Pertama, sebagai 

manusia kita tidak sehaursnya bersifat licik dan serakah. Sebagai manusia kita 

hendaknya mengetahui bahwa takdir kehidupan kita selama di bumi telah 

ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, termasuk jabatan dan rezeki yang kita punya. 

Sebagai manusia kita tidak seharusnya mencoba untuk melawan takdir yang telah 

Tuhan berikan kepada kita. Kita hendaknya merasa puas dengan apa yang telah kita 

dapatkan selama kita hidup di dunia. Kedua, sebagai manusia yang berbudi pekerti 

kita sudah sepantasnya untuk saling menghormati satu sama lain. Dalam hal ini 

menyinggung toleransi antaretnis yang tergambar dalam cerita. Ketiga, sebagai 

bagian dari suatu kelompok sosial, kita hendaknya saling membantu satu sama lain. 
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Dalam cerita digambarkan sikap gotong-royong untuk membantu sesame. Hal 

tersebut bearti, sebagai manusia yang menjadi bagian dari suatu kelompok sosial, 

hendaknya kita saling membantu satu sama lain ketika ada di antara kita yang 

membutuhkan pertolongan.  

6. Integrasi Soial Antara Etnis Melayu dan Cina-Tionghoa dalam Legenda 

 Asal-Usul Kota Mentok 

  Hasil analisis pada ketiga teks mengenai integrasi sosial antara etnis Melayu 

dan Cina-Tionghoa dalam Legenda Asal-Usul Kota Mentok menunjukkan bahwa 

terjadi integrasi sosial di antara kedua etnis yang berbeda ini. Terjadinya integrasi 

tersebut tergambar dalam beberapa tahapan. Pertama, tahap akomodasi yang 

ditandai dengan adanya perkawinan campur atau amalgamasi yang terjadi pada 

tokoh-tokoh tertentu dalam cerita. 

  Kedua, tahap kerjasama yang ditandai dengan terjadinya kerjasama di 

antara individu dengan individu lain dan kelompok sosial dalam teks. Ketiga tahap 

koordinasi. Tahapan ini sebenarnya telah tercapai berbarengan dengan tahap 

kerjasama. Hal tersebut ditandai dengan terjalinnya koordinasi di antara Cik Wan 

Akup, Cik Wan Serin, Sultan Mahmud Badaruddin, Abdul Jabar, dan para 

penambang timah dari segala penjuru negeri.  

  Tahapan yang terakhir adalah asimilasi. Dalam Legenda 

Asal-Usul Kota Mentok ini, hal yang terjadi bukanlah asimilasi, melainkan 

akulturasi yang ditandai dengan kedua budaya yang hidup berdampingan tanpa ada 

salah satu budaya asli yang hilang.  

B. Implikasi dan Rekomendasi 

Penelitian ini bertumpu pada teori folklor modern yang di dalam 

pembahasannya meliputi analisis struktur teks dan analisis pada konteks yang 

melatarbelakangi kehadiran teks tersebut. Melalui penelitian ini, dapat dibuktikan 

bahwa Legenda Asal-Usul Kota Mentok bukan hanya sekedar cerita saja. Namun, 

dalam cerita Legenda Asal-Usul Kota Mentok terdapat makna dan fungsi bagi 

masyarakat pemiliknya. Dengan demikian, penelitian yang berkaitan dengan 

Legenda Asal-Usul Kota Mentok bersifat penting sebab legenda ini kurang 
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diketahui oleh masyarakat Mentok sendiri. Penelitian ini dinilai penting untuk 

dilakukan juga karena dalam legenda ini tergambar menganai integrasi antara kedua 

etnis berbeda yaitu, etnis Melayu dan Cina-Tionghoa. Dalam legenda ini dapat 

diketahui bahwa berbaurnya kedua etnis yang sama sekali berbeda sangat mungkin 

terjadi di tengah masyarakat Indonesia, mengingat Indonesia dikenal dengan 

masyarakatnya yang multikultural.  

Penelitian ini terbatas pada objek kajian dan daerah yang menjadi tempat 

penelitian, sehingga perlu adanya penelitian-penelitian lanjutan agar berbagai aspek 

yang berkaitan dengan sastra lisan ini dapat terkupas dengan tuntas. Artinya, perlu 

ada penelitian-penelitian serupa yang mengambil daerah penelitian berbeda 

sehingga dapat ditemukan persamaan dan perbedaan dari teks Legenda Asal-Usul 

Kota Mentok dari setiap daerahnya. Mengingat bahwa legenda ini hanya diketahui 

oleh keturunan asli dari keluarga Zamnah, maka perlu diadakan langkah 

penyelamatan warisan penuturan legenda ini, salah satunya dengan mengenalkan 

legenda ini melalui penelitian yang menkaji legenda ini agar legenda ini tidak 

terkubur oleh zaman. Dikarenakan penelitian sederhana ini masih memiliki banyak 

kekurangan, maka peneliti menyarankan agar kedepannya ada penelitian yang 

serupa. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya berbagai aspek dalam Legenda 

Asal-Usul Kota Mentok yang masih belum teranalisis secara maksimal.  

 

 


