
146 
 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian terhadap cerita Radin Djambat maka dapat 

disimpulkan bahwa cerita Radin Djambat mengandung nilai sosial, budaya, dan 

agama. Nilai sosial dalam cerita Radin Djambat meliputi sikap berbakti, 

kebersatuan hidup, kegotongroyongan, kemusyawarahan, dan keadilan terhadap 

sesama. Nilai budaya dalam cerita Radin Djambat menggambarkan budaya daerah 

Lampung yang tercermin dalam nilai teori, nilai ekonomi, nilai seni, nilai kuasa, 

dan nilai solidaritas. Nilai agama dalam cerita Radin Djambat tercermin dalam 

pelaksanaan rukun Islam dan ibadah yang merepresentasikan agama Islam. 

 

Sikap berbakti terepresentasikan oleh sikap berbakti kedua orang adik terhadap 

kakaknya serta sikap seorang anak yang menghormati ayahnya. Kebersatuan 

dalam hidup yaitu sikap menolak sebuah pertarungan serta sikap kakak beradik 

yang bersatu padu menghadapi rintangan. Kegotongroyongan yaitu adanya sikap 

saling membantu dan kerja sama. Kemusyawarahan ditunjukkan dengan sikap 

bertukar pikiran dan bermusyawarah. Keadilan terhadap sesama ditunjukkan 

dengan sikap sombong yang membuahkan kekalahan.  
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Nilai teori meliputi sosok Ratu Tanjung Jambi, celana Sulang Sepandan, Baju 

Hitam Kancing Enam, sarung Tanjung Ungu Sutera, selop Buluderu Paku Mas, 

kopiah Bintang Sutera Biru, keris Cenderik Lunik, sarung Parasmanan, Badik 

Tempa Bengkulu, Pedang Cundung Kebawok, Badik Tempa Bengkulu, Tongkat 

Semambu Ulung Betung, Lawok Tungku Telu, pesanan, nyirih, intan dan emas 

sebagai barang lamaran, sam-sam, penyebutan silsilah keluarga untuk menakuti 

lawan sebelum berperang, Lawok Tungku Telu, bedil, san-san, pesta penyambutan 

bagi sang anak dan calon menantu, Tanjung Landan, Pedang Cunduk Kebawok, 

Badik Cenderik Lunik, meriam yang sangat kecil, adok, bugawi, nigol, pepadun,  

nyusuk tiuh, dan Djambat Tanoh. Nilai ekonomi ditunjukkan dengan aktivitas 

bekerja di ladang dan di kebun, bertani dan mencari ikan, pandangan masyarakat 

mengenai intan permata, serta masyarakat Lampung yang menempati tepian 

sungai dan penggunaan transportasi air. Nilai seni ditunjukkan dengan konsep tata 

ruang Kota Besi serta bentuk rumah. Nilai kuasa ditunjukkan dengan penggunaan 

kedudukan yang lebih tinggi serta kekuasaan penduduk. Nilai solidaritas 

tercermin dalam sikap persaudaraan, peduli, saling tolong, dan bekerjasama. 

Rukun Islam dalam cerita Radin Djambat ditunjukkan dengan pengucapan 

sahadat serta pelaksanaan salat. Ibadah dalam cerita Radin Djambat ditunjukkan 

dengan aktivitas berdoa dan berdzikir. 

 

Implikasi hasil penelitian ini berupa pembelajaran sastra menggunakan cerita 

Radin Djambat dalam kompetensi dasar 2.2 Mengapresiasi sastra Indonesia untuk 

menemukan nilai-nilai kehidupan dan menerapkannya untuk memperhalus budi 
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pekerti. Konsep pembelajaran yang ditawarkan telah melalui tahapan pemilihan 

topik yang sesuai, penetapan kriteria, dan penyusunan bahan ajar.  

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memiliki beberapa saran, antara lain. 

1. Bagi guru di Provinsi Lampung hendaknya menggunakan cerita Radin 

Djambat sebagai salah satu bahan ajar pada pembelajaran sastra di sekolah. 

Cerita Radin Djambat telah terbukti mengandung nilai sosial, budaya, dan 

agama serta merupakan sastra Lampung. Guru tidak hanya menggunakan 

cerita rakyat Malin Kundang, Roro Jonggrang, atau cerita dari daerah lain. 

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengungkapkan unsur intrinsik dan ekstrinsik  

yang lain dari cerita Radin Djambat yang belum diungkapkan dalam penelitian 

ini. 


