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BAB VI 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasilpenelitian dan pembahasan mengenai nilai budaya dalam 

sastra lisan Dam Bagong dan manfaat Dam Bagong bagi kehidupan 

masyarakat, dapat disimpulkan sebagai berikut.  

Narasi dari sastra lisan Dam Bagong berupa narasi yang menceritakan kisah 

tokoh masyarakat, agama dan pertanian bernama Menak Sopal. Terdapat 

beberapa versi dari cerita tentang Dam Bagong, namun secara garis besar 

ceritanya sama. Yaitu perjuangan Menak Sopal dalam memakmurkan 

pertanian di Trenggalek dengan membuat Dam di aliran sungai Bagong. Proses 

pembangunan Dam Bagong tidaklah mudah, menak sopal harus mengalami 

bebrapa kali kegagalan dalam proses pembangunannya. Tetapi hal tersebut 

dapat teratasi dengan penyembelihan gajah putih sebagai tumbal. Pada 

akhirnya Dam Bagong bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Trenggalek sampai 

sekarang. Pemanfaatan tersebut ada pada aspek ekonomi, budaya, dan 

pendidikan. 

Terdapat empat nilai budaya yang terkandung dalam cerita lisan Dam 

Bagong, yaitu nilai budaya dalam hubungan manusia dengan Tuhan yang 

meliputi, (1) ketakwaan, (2) berdoa, (3) berserah diri. Nilai budaya dalam 

hubungan manusia dengan alam meliputi pemanfaatan lingkungan. Nilai 

budaya dalam hubungan manusia dengan manusia meliputi, (1) tolong 

menolong, (2) keikhlasan. Nilai budaya dalam hubungan manusia dengan diri 

sendiri meliputi, (1) kejujuran, (2) kegigihan. 
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Pemanfaatan sastra lisan Dam Bagong sebagai alternatif materi 

pembelajaran disekolah bisa dilkukan oleh guru untuk variasi pembelajaran. 

Penggunaan cerita lisan Dam Bagong selain digunakan sebagai alteratif materi 

pembelajaran, juga bisa digunakan sebagai sarana pengenalan budaya atau 

cerita lisan daerah setempat khusunya di Kabupaten Trenggalek. 

 

B. SARAN 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian mengenai cerita 

Dam Bagong adalah sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian tentang sastra lisan 

Dam Bagong, disarankan supaya dapat mengembangkan penelitian ini 

dengan lebih luas. Supaya hasil penelitian menjadi sumber informasi dan 

pengetahuan yang baru untuk masyarkat. 

2. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini memberikan pengetahuan 

dan wawasan bahwa cerita Dam Bagong merupakan salah satu budaya 

yang dimiliki  oleh Trenggalek.  

 


