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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap cerita rakyat Datuak Parpatiah Nan

Sabatang di Kanagarian Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Peneliti

menemukan bahwa cerita prosa rakyat mengenai Datuak Parpatian Nan Sabatang

ini tidak lagi populer di kalangan anak-anak muda zaman sekarang yang ada di

Nagari Salayo, hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan dari informan sendiri

bahwa sudah sangat jarang ada anak-anak muda yang ingin bertanya-tanya

bahkan hanya untuk mendengarkan cerita-cerita tradisional daerah tersebut.

Informan juga menceritakan, jika dahulu ketika dia masih muda sering menemui

orang-orang tua disana untuk sekedar mendengarkan cerita-cerita rakyat yang

bagi dirinya sendiri sangat menarik untuk didengar dan diceritakan, namun

dimasa kemajuan zaman ini sudah sangat jarang ditemukan ada anak-anak muda

yang melakukan hal tersebut.

Berdasarkan observasi awal, peneliti menyimpulkan bahwa masih banyak

golongan anak muda Nagari Salayo tidak mengetahui cerita prosa rakyat yang ada

di Nagari Salayo, terutama dikalangan pelajar, rata-rata mereka tidak mengetahui

adanya cerita-cerita rakyat di Nagari Salayo tersebut.

Kemudian dalam penelitian ini juga peneliti temukan pergeseran fungsi

dan juga pudarnya fungsi cerita prosa rakyat tersebut sebagai fungsi pendidikan

dan juga fungsi pemaksa berlakukunya norma-norma sosial masyarakat, seperti
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yang dijelaskan oleh Malinoswki sebagaimana fungsionalisme suatu cerita prosa

rakyat terhadap kehidupan sosisl masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kemajuan

zaman dalam sektor pendidikan yang ada di kanagarian Salayo, sekolah-sekolah

dan ruang pendidikan lainya yang ada di Kanagarian Salayo tidak ada lagi yang

menjadikan cerita-cerita rakyat Datuak Parpatiah Nan Sabatang sebagai

pendidkan moral dan norma-norma anak-anak didiknya.

Dari beberapa tenaga pendidik yang peneliti wawancarai, mengtakan tidak

pernah sekalipun menceritakan cerita rakyat yang berkaitan dengan Datuak

Parpatiah Nan Sabatang kepada murid-muridnya. Hal tersebut juga dikarenakan

minimnya dalam kurikulum pendidikan sekolah-sekolah dan ruang pendidikan

yang ada di Kanagarian Salayo mengenai pengetahuan Adat tradisional daerah

tersebt.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat diketahui

bersama bahwa cerita rakyat yang berkaitan dengan Datuak Parpatiah Nan

Sabatang yang terdapat di Kanagarian Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten

Solok memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan bermasyarakat di

kanagarian Salayo karena mengandung nilai-nilai kehidupan yang edukatif. Oleh

karena itu, cerita rakyat yang berkaitan dengan datuak Parpatiah Nan Sabatang ini

perlu dijaga bersama ke eksissanya dan dilestarikan agar tidak hilang seiring

berjalanya waktu den perkembangan zaman.
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