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BAB V 

KACINDEKAN, IMPLIKASI, JEUNG RÉKOMÉNDASI 

 

5.1 Kacindekan 

Ieu panalungtikan didadasaran ku héngkérna karakter siswa nu nuduhkeun 

ayana kateusaluyuan antara tujuan pendidikan nasional jeung kanyataan anu aya 

di lingkungan atikan. Tujuan tina ieu panalungtikan nya éta pikeun 

ngadeskripsikeun struktur carita jeung  ngaguar ajén atikan karakter nu 

nyangkaruk dina novél Dén Angor jeung Putri Monyét sarta larapna dina 

pangajaran, salaku alternatif bahan pangajaran  aprésiasi novél di SMP, guna 

ngawanohkeun karakter nu hadé ka siswa SMP. Dina ngahontal éta tujuan, sacara 

umum ieu panalungtikan ngagunakeun métode deskriptif analisis kalawan 

pamarekan kualitatif. Aya tilu analisis dina ieu panalungtikan, nya éta ngeunaan 

struktur carita dina novél Dén Angor jeung Putri Monyét, ajén atikan karakter 

dina novél Dén Angor jeung Putri Monyét, jeung larapna hasil panalungtikan 

pikeun alternatif bahan pangajaran aprésiasi novél di SMP. 

Struktur carita dina novél Dén Angor jeung Putri Monyét dumasar kana tiori 

Stanton nu nyebutkeun yén aya tilu usur pangwangun sastra, nya éta téma, fakta 

carita, jeung sarana sastra. Téma carita dina ieu novél nyindekel kana pasualan 

ékonomi, nya éta héséna pagawéan ngabalukarkeun hiji bapa usaha ngandelkeun 

monyét pikeun méré kahirupan keur  kulawargana. Fakta carita, ngawengku galur, 

karakter (palaku), jeung latar. Galur anu digunakeun dina ieu novél mangrupa 

galur mobok tengah lantaran runtuyan kajadianna langsung kana kajadian di 

tengah-tengah carita. Karakter (palaku) dina ieu novél ngawengku palaku utama 

nu miboga fungsi pikeun nepikeun téma carita nu mangaruhan kana jalanna carita 

jeung palaku tambahan minangka panglengkep. Latar dina ieu novél ngawengku 

latar tempat, latar nu nuduhkeun waktu, jeung latar sosial budaya. Latar tempat 

nya éta di kota. Latar waktu lumangsungna ieu kajadian nya éta mangsa 

sababaraha taun ka tukang nu kaayaanna teu jauh béda jeung mangsa kiwari. Latar 

sosial budaya nu kagambar dina ieu novél nya éta masarakat handap nu mangrupa 

masarakat pasisian kota. Eta sakabéh  latar téh ngarojong kana jalan carita sarta 
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mangaruhan kana karakter/kapribadian palakuna. Sarana sastra, ngawengku judul, 

puseur implengan, jeung gaya. Judul ieu novél nyaéta “Dén Angor jeung Putri 

Monyét” nu mangrupa gambaran eusi carita. Puseur implengan dina ieu novél 

mangrupa jalma katilu-teu kawatesanan. Gaya dina ieu novél ngawengku gaya 

umum jeung gaya has. Dina gaya umum, pangarang ngagunakeun tujuh gaya 

basa, nya éta ngumpamakeun  (simile), lalandian (metafora), ngasor (litotes), 

rautan (eufimisme), rarahulan (hiperbola), kadalon (pléonasme) jeung kahananan. 

Éta gaya basa umum téh dipaké pikeun mamantes eusi caria. Dina gaya hasna, 

pangarang maké kekecapan anu hartina sarua jeung dina basa Indonésia, ogé basa 

Indonésa gaul anu keur meujeuhna diparaké ku barudak jaman ayeuna. 

Ajén atikan dina novél Dén Angor jeung Putri Monyét dumasar kana tiori 

kemendiknas nu ngarumuskeun 18 ajén nyaéta: religius, jujur, toléransi, disiplin, 

kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, 

cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Ajén atikan karakter 

nu kapanggih ditémbongkeun ku sikep atawa paripolah palaku dina carita. Dina 

novél Dén Angor jeung Putri Monyét ajén atikan karakter anu kapaluruh aya 14 

ajén atikan karakter. Religius ditémbongkeun ku sikep Sarmin jeung Omah anu 

ngadunga ka Gusti Allah, sikep Putri anu ngingetan kana dosa, ngajaga orat jeung 

ngajaga diri ti nu lain muhrim, sikep Sarmin anu milih usaha anu halal, sarta sikep 

Sarmin jeung Dén Angor anu ibadah ka Allah SWT. Jujur ditémbongkeun ku 

sikep Sarmin anu balaka kana kaayaan jeung sikep Dén Angor anu ngaku kana 

kasalahan. Disiplin ditémbongkeun ku sikep ibu-ibu di parapatan anu 

merenahkeun motor ka sisi jalan, sikep Putri nu nitah bapana pikeun mayar 

hutang, sikep Omah nu méréskeun piring urut dahar, sarta sikep Si Uya anu tumut 

kana aturan. Kerja keras ditémbongkeun ku sikep Sarmin anu soson-soson dina 

ngajalankeun pagawéan jeung sikep Dén Angor anu soson-soson dina nebus 

kasalahan. Kreatif ditémbongkeun ku sikep Dén Angor anu ngamén ku cara maén  

bal jeung sikep gagak anu ngagunakeun kukuk pikeun wadah cai. Mandiri 

ditémbongkeun ku sikep indung Dén Angor anu ngajalankeun usaha sorangan. 

Rasa ingin tahu ditémbongkeun ku sikep Putri jeung Dén Angor anu loba 

kapanasaran.  Menghargai prestasi ditémbongkeun ku sikep Dén Angor anu 
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miboga cita-cita jadi pamaén sépak bola jeung kabawaan pertandingan sepak bola, 

sarta sikep reueusna peucang ka Si Uya. Bersahabat/komunikatif ditémbongkeun 

ku sikep Si Uya anu niat hayang jadi sobat nu saenyana, sikep peucang atoh 

kaanjangan Si Onyét, jeung sikep  Si Onyét anu atoh naker tepung jeung Si Uya. 

Cinta damai ditémbongkeun ku sikep Dén Angor jeung indungna anu ménta 

hampura jeung sikep Omah nyaram nu keur paraséa. Gemar membaca 

ditémbongkeun ku sikep Si Uya anu resep maca. Peduli lingkungan 

ditémbongkeun ku sikep Sarmin, Putri jeung Dén Angor anu nyaah ka sato jeung 

sikep peucang anu miara tutuwuhan. Peduli sosial ditémbongkeun ku sikep Kasmi 

anu nulungan Sarmin di parapatan, sikep Si Onyét nulungan gagak tina jiret, sikep 

Dén Angor anu rék nulungan Putri nu keur diculik, sikep gagak anu rék 

nganteurkeun Dén Angor jeung Putri,  jeung sikep Dén Angor anu rék ngirim 

dahareun keur Putri. Tanggung jawab ditémbongkeun ku sikep Dén Angor anu 

tanggung jawab kana kasalahan jeung mantuan indungna. Tina 14 ajén atikan 

karakter, dina ieu novél aya opat ajén anu leuwih ditandeskeun ku pangarang, nya 

éta religius, peduli sosial, tanggung jawab, jeung cinta damai. 

Dina ngalarapkeun hasil panalungtikan pikeun alternatif bahan pangajaran 

aprésiasi novél, ieu panalungtikan dumasar kana tiori Rahmanto nu nyebutkeun 

aya tilu aspék penting dina milih jeung nangtukeun bahan pangajaran sastra nya 

éta basa, psikologi, jeung kasang tukang budaya. Dumasar kana kritéria milih 

jeung nangtukeun bahan pangajaran,  novél Dén Angor jeung Putri Monyét  cocog 

pikeun dijadikeun alternatif bahan pangajaran aprésiasi novél di SMP. Dina 

nyusun alat evaluasi pangajaran aprésiasi sastra nu mangrupa instrumén soal 

pangaweruh, ieu panalungtikan niténan kana silabus jeung KI-KD dina buku 

Kurikulum Daerah Mata Pelajaran Bahasa Dan Sastra Sunda Berbasis 

Kurikulum 2013 Revisi 2017 Jenjang SMP/MTs (2017). 

Pamungkas, bisa dicindekkeun yén novél Dén Angor jeung Putri Monyét 

miboga struktur carita anu lengkep, sarta dina eusi caritana nyangkaruk ajén-ajén 

kahadéan, nu mangrupa ajén atikan karakter. Salian ti éta, ieu novél téh cocog 

pikeun dijadikeun alternative bahan pangajaran aprésiasi novél di SMP lantaran 

nyumponan kritéria milih jeung nangtukeun bahan pangajaran sastra.  
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5.2 Implikasi 

Dumasar kana hasil analisis, ieu panalngtikan miboga implikasi dina widang 

paélmuan, widang pamaréntahan, jeung widang atikan. Dina widang paélmuan, 

ieu panalungtikan dipiharep bisa ngajembaran paélmuan sastra, hususna ngeunaan 

ulikan struktural jeung ajén atikan karakter dina karya sastra. Dina widang 

pamaréntahan, ieu panalungtikan dipiharep bisa jadi bahan tinimbangan 

pamaréntah sangkan bisa ngungkulan pasualan krisis karakter hususna karakter 

rumaja di sakola. Dina widang atikan, ieu panalungtikan ngahasilkeun bahan 

pangajaran nu di jerona geus disusun matéri pangajaran jeung soal latihan 

dumasar kana silabus jeung KI-KD. 

 

5.3 Rékoméndasi 

Rékoméndasi atawa saran dina ieu panalungtikan ditujukeun pikeun 

sababaraha pihak nu aya patalina jeung ieu panalungtikan, nya éta pikeun 

panalungtik satuluyna, guru, jeung masarakat. Panalungtik satuluyna dipiharep 

bisa ngamangpaatkeun ieu panalungtikan minangka hiji tatapakan panalungtikan 

nu leuwih jembar sarta dipiharep bisa nganalisis ieu novél maké pamarekan séjén. 

Guru dipiharep bisa ngamangpaatkeun ieu panalungtikan pikeun ngarojong kana 

pangajaran. Ku lantaran, dina ieu panalungtikan ngahasilkeun bahan pangajaran 

anu di jerona aya matéri pangajaran jeung soal latihan. Masarakat dipiharep bisa 

ngeuyeuban pangaweruh ngeunaan sastra. Salian ti éta, dipiharep bisa 

ngamangpaatkeun ieu novél pikeun dijadikeun bacaan anu hade keur barudakna 

ku lantaran di jerona nyangkaruk ajén-ajén kahadéan anu bisa dijadikeun 

pieunteungeun pikeun kahirupan sapopoé. 

 


