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BAB V 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelitiaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa . Teks 

Rabab Lamang Tanjung Ampalu (RLTA) merupakan sebuah kisah tentang 

perjuangan tokoh yang merantau sedari kecil dikarenakan disharmonis yang 

terjadi dikeluarganya. Perjuangan tokoh dalam merantau yang dimana pada 

akhirnya memperoleh kesuksesan dalam perantauanya. Merantau sebagai ajang 

pembuktian diri hal ini dibuktikan oleh Jaidin dalam Teks RLTA. 

Disamping itu, untuk membantu dalam menganalisis data, peneliti 

mentranskripsikan data yang diambil dari media sosial Youtube menjadi 

Transripsi teks RLTA, serta menggunakan pendekatan struktural, yang mana 

dalam pendekatan ini penulis dapat mengetahui unsur-unsur yang membangun 

didalam teks RLTA. Seperti tokoh dan penokohan, latar, alur, dan tema.  

Dalam teks RLTA, membahas tentang proses dan realita sosial yang 

terdapat didalam teks. Realita sosial itu terdiri dari : (a) disharmonis keluarga, asal 

mula penyebab tokoh merantau. ; (b) Perkawinan , perkawinan dalam teks ini 

tidaklah mencerminkan Perkawinan yang sesuai meurut adat dan istiadat 

Minangkabau. Proses sosial yang terjadi dalam teks ini merupakan pengalaman 

yang  terjadi pada diri tokoh yang dijelaskan sebagai berikut : (a) mencari induak 

samang, merupakan proses awal mula Jaidin merantau. ; (b) persahabatan, ; (c) 
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merantau dalam menuntut ilmu. Yang mana dalam analisis teks menggunakan 

teori sosiologi sastra 

 

4.2  Saran 

 Penelitian teks Rabab Lamang Tanjung Ampalu dengan pendekatan atau 

teori sosiologi sastra dengan melihat pandangan peneliti terhadap merantau yang 

terefleksi di dalamnya. Peneliti berharap bahwa hasil ini bisa bermanfaat dan 

menjadi referensi untuk pembaca sebagai tambahan ilmu mengenai adat, budaya 

dan bentuk sosial masyarakat Minangkabau.  

 Peneliti sadar, bahwa penelittian ini mungkin jauh dari kata sempurna. 

Tetapi, dengan pengaplikasian objek dengan teori tersebut peneliti telah berusaha 

semaksimal mungkin, peneliti menganggap telah relevan dengan tujuan awal dari 

penelitian. Peneliti berharap, akan ada penelitian mengenai objek yang sama 

ataupun dengan teori yang sama lebih baik ataupun lebih sempurna dari hasil 

penelitian ini. 
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