
ABSTRAK  

 

Fikri, Ahmad Ariful. 2019. Legenda Sumur Banyu Legi di Desa Wonorejo Kecamatan 

Sambeng Kabupaten Lamongan: Kajian Struktur Naratif, Nilai Budaya, dan Resepsi 

Masyarakat. Skripsi. Lamongan: Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. 

Dosen Pembibing I (1) Dr. Sutardi, S.S.,M.pd. Dosen Pembimbing II (2) Tsalits 

Abdul Aziz Al Farisi, M.pd.  

 

Kata Kunci: Legenda Sumur Banyu Legi, struktur naratif, nilai budaya, resepsi masyarakat 

 

Legenda adalah cerita-cerita yang diperoleh dari masyarakat di suatu daerah mengenai 

asal muasal suatu tempat. Tempat yang dimaksud dalam penelitian adalah Sumur banyu legi. 

Legenda dianggap sebagai peristiwa-peristiwa sejarah. Itu sebabnya ada yang mengatakan 

bahwa legenda merupakan “sejarah rakyat” yang berkembang di Kabupaten Lamongan. 

Dalam penelitianya peneliti mengkaji Legenda Sumur Banyu Legi di Desa Wonorejo 

Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dengan Informan yang bernama Bapak Suyatno 

dan Bapak Hartoyo. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan dalam pelaksanaanya yakni. (1) 

mendeskripsikan Struktur Naratif Legenda Sumur Banyu Legi, (2) mendeskripsikan Nilai 

Budaya Legenda Sumur Banyu Legi, dan (3) mendeskripsikan Resepsi Masyarakat terhadap 

Legenda Sumur Banyu Legi 

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan objek sastra 

lisan yang berbentuk legenda. Penelitian ini berlatar belakang Desa Wonorejo Kecamatan 

Sambeng Kabupaten Lamongan. Data dalam penelitian ini adalah hasil observasi peneliti di 

lapangan yang berupa cerita lisan dari narasumber yang berkaitan dengan struktur naratif, 

nilai budaya, dan resepsi masyarakat. Teknik yang digunakan peneliti pada penelitian ini agar 

pemerolehan data lebih maksimal yakni menggunakan (1) teknik observasi, (2) teknik 

wawancara, (3) teknik perekaman, (4) teknik pencatatan, (5) teknik dokumentasi, (6) teknik 

transkipsi, dan (7) teknik penerejmah. 

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

terem dan fungsi, serta pelaku legenda Sumur Banyu Legi (2) nilai budaya meliputi a) nilai 

hakikat manusi, b) Nilai hakikat manusia dengan alam hidup sekitarnya, c) nilai hakikat 

manusia dengan sesamanya, dan (3) resepsi masyarakatyang didapat adalah keyakinan 

masyarakat desa Wonorejo maupun masyarakat luar tentang pemanfaatan air Sumur Banyu 

Legi, sehingga legenda Sumur Banyu Legi dijadikan sejarah budaya yang harus dilestarikan  

 


