
 
 

BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian mengenai teks teks tembang ebeg mempunyai makna 

yang khas erat hubungannya dengan nilai-nilai kehidupan yang harus 

diketahui bagi setiap manusia yang hidup di bumi. Mengenai segala hal 

yang harus dilakukan, dihindari dan hal-hal seperti petuah yang baik untuk 

dipahami khususnya bagi orang-orang Jawa pada umumnya.  

Teks pertama yaitu Eling-eling. Teks ini berisi nasiat tentang  

kehidupan manusia untuk selalu ingat terhadap pencipta segala isinya yang 

ada di muka bumi ini yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Serta memberikan 

tuntunan bagi umat manusia untuk berbuat baik, berkorban dan mau 

bekerja keras untuk masa depan yang lebih baik. 

 Teks kedua yaitu Ricik-ricik. Teks ini mengajarkan tentang 

pentingnya menjaga hubungan yang baik khususnya dengan anggota 

keluarga, melalui komunikasi yang baik pula dalam rangka menjalin 

silaturahmi, yang bertujuan untuk membina hubungan harmonis dalam 

keluarga. 

Teks ketiga yaitu Kuluh-kuluh. Teks ini berisi tentang kehidupan 

masyarakat yang sering membicarakan keburukan orang lain terhadap 

suatu keadaan yang terjadi pada seseorang yang menjadi bahan 
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pembicaraannya. Pelajaran yang dapat diambil dari teks ini adalah agar 

tidak terlalu memperdulikan perkataan orang lain dan selalu introspeksi 

diri. 

Teks keempat yaitu Gudril. Teks ini berisi tentang nasihat-nasihat 

supaya memperhitungkan kembali kebutuhan-kebutuhan yang mendasar 

bagi seorang manusia, kemudian untuk dijadikan prioritas yang utama. 

Pelajaran yang dapat dipetik dari teks ini adalah  mengesampingkan ego 

dan nafsu duniawi untuk hal-hal yang lebih utama. 

Teks kelima adalah Dawet Ayu. Teks ini berisi tentang fenomena 

yang ada di masyarakat, ketika manusia sudah tidak perduli lagi dengan 

kelestarian alam. Atas keserakahannya manusia merusak alam dengan 

alasan untuk memenuhi kebutuhannya. Teks ini kembali mengingatkan 

manusia untuk peduli terhadap alam sebelum hal buruk akan terjadi bagi 

kelangsungan hidup manusia di bumi. 

B. Implikasi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi para 

peneliti selanjutnya untuk meneliti kesenian ebeg secara mendalam, 

misalnya penelitian terhadap teks-teks ebeg menggunakan pendekatan 

stilistika atau dengan pendekatan sosiologi sastra. Selanjutnya penelitian 

ini diharapkan mampu memberikan masukan mengenai teks-teks pada 

kesenian ebeg di Banyumas. 
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