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Setiap daerah diseluruh penjuru Negara Indonesia pasti memiliki estetika dan nilai-nilai luhur yang 

tingi dan berbeda beda disetiap daerah. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk meneliti salah satu tradisi 

lisan yang berkembang di Kabupaten Lamongan khususnya di Kecamatan Mantup di Desa Tunggun Jagir. 

Dalam penelitianya peneliti mengkaji Legenda Sendang Nganten Kecamatan Mantup Kabupaten 

Lamongan. melalui tiga kajian ilmiah yakni (1) Kajian struktur naratif, (2) Nilai budaya, (3) Resepsi 

masyarakat. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan dalam pelaksanaanya yakni. (1) mendiskripsikan 

Struktur Naratif Sendang Nganten, (2) mendiskripsikan Nilai Budaya Sendang Nganten, (3) 

mendiskripsikan Resepsi Masyarakat Sendang Nganten. 

Peneliti dalam penelitiannya ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan 

objek sastra lisan yang berbentuk legenda. Penelitian ini berlatar belakang Desa Tunggun Jagir Kecamatan 

Mantup Kabupaten Lamongan. Data dalam penelitian ini adalah hasil observasi peneliti di lapangan yang 

berupa kutipan-kutipan dari narasumber yang berkaitan dengan struktur naratif, nilai budaya, dan resepsi 

masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik (1) observasi, (2) teknik dokumentasi 

rekaman, (3) teknik pencatatan, dan (4) teknik wawancara. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu (1) struktur naratif, meliputi alur, terem dan fungsi, 

serta pelaku Legenda Sendang Nganten, (2) nilai budaya, nilai yang diperoleh dalam Legenda Sendang 

Nganten adalah nilai-nilai yang berhubungan antara manusia dengan sang pencipta, dengan manusia, dan 

dengan alam (3) resepsi yang didapat adalah keyakinan yang diyakini masyarakat Desa Tunggun Jagir 

tentang Legenda Sendang Nganten, sehingga Legenda Sendang Nganten dijadikan sebagai peninggalan 

sejarah. 


