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BAB V 

KACINDEKAN, IMPLIKASI, JEUNG REKOMENDASI 

 

5.1  Kacindekan  

 Ieu palanalungtikan téh miboga tujuan pikeun ngadéskripsikeun struktur carita 

jeung aspék moral dina dongéng Ménak Baheula pikeun bahan pangajaran maca di SMA. 

Aya tilu anu bisa dijawab tina ieu panalungtikan, nyaéta: (1) struktur carita dongéng, (2) 

ajén moral dina dongéng, jeung (3) bahan ajar maca dongéng. Tiori anu digunakeun dina 

ieu panalungtikan nyaéta tiori struktural Robert Stanton anu ngawengku téma, fakta carita 

(latar, galur, palaku), jeung sarana carita (judul, puseur implengan, jeung gaya basa), 

jeung konsep moral Bertens nu ngawengku moral nu patali jeung tanggung jawab, moral 

nu patali jeung nurani, moral nu sipatna ngawajibkeun, jeung moral anu supatna formal. 

Ari tiori anu digunakeun dina milih kriteria bahan ajar nyaéta tiori Nasution. Satuluyna 

ieu panalungtikan dilarapkeun jeung dijadikeun alternatif bahan pangajaran maca 

dongéng di SMA. 

 Struktur carita anu nyampak dina ieu dongéng dumasar kana téma, galur, palaku, 

latar, judul, puseur paniten, jeung gaya basa. Téma dina ieu dongéng Ménak Baheula 

leuwih nyindekel kana tema pasualan cinta anu dialaman Putra dalem ka Nyi Handayani 

anu teu disatujuan ku Ki Tani salaku bapana Nyi Handayani lantaran Ki Tani eumbung 

boga minantu anu beunghar. Galur dina ieu dongéng, pangarang ngagunakeun galur 

mérélé. Tina galur ieu, pamaca babari nyangkem kana eusi caritana sabab runtuyan 

kajadiana tuluy maju sacara temporal, henteu nyaritakeun kajadian anu saméméhna atawa 

nyawang ka tukang. Anapon aya carita waktu nyawang ka tukang ogé mung sajorélateun 

sarta henteu bulak-balik. Palaku anu kapanggih dina ieu dongéng aya 26 palaku nyaeta 

opat palaku utama jeung 22 palaku tambahan. Ngaran dina ieu dongéng lolobana maké 

ngaran jujuluk hungkul, upamana waé ngaran palaku utama nyaéta Dalem anu hartina 

sesebutan ka jalma anu jabatan pangluhurna jeung ngaran Ki Dukun anu miboga harti 

tukang nambaan nu gering ku jampé. Ngaran palaku didieu cocog pisan gagambarkeun 

kaayaan dina jaman baheula. Latar dina ieu carita aya tilu nyaéta latar tempat, latar waktu 

jeung latar sosial. Latar tempat anu kapanggih kawilang loba nyaeta aya 19 tempat, ieu 

hal saluyu lantaran Dalem mindeng lalampahan ka luar karaton pikeun nyageurkeun 

panyakitna. Latar waktu kabagi jadi dua nyaéta latar waktu general jeung latar waktu 

farsial. Tapi, lolobana latar waktu farsial lantaran dina ieu dongéng nyaritakeun jaman 
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pra-Islam nu can apal kana jam, tapi patokanna waktuna ninggali kana gilirna panonpoé. 

Latar sosialna nyaéta masarakat cacah jeung kaum ménak anu silih mikabutuh. Ieu 

dongéng miboga judul Ménak Baheula saluyu jeung eusina anu nyaritakeun kalungguhan 

ménak dina jaman baheula nyaéta jaman nagara Buniseuri. Puseur implengan dina ieu 

dongéng pangarang ngagunakeun jalma katilu anu sarwa nyaho lantaran manéhna sagala 

apal kana eusi caritana. Gaya basa nu digunakeun aya opat nyaéta gaya basa mijalma 

(personifikasi), lalandian (metafora), rarahulan (hiperbola) jeung gaya basa 

ngumpamakeun (simile).  

  Sikep moral anu nyangkaruk dina ieu dongéng aya 17 sikep anu ngawengku 

genep sikep moral anu patali jeung tanggung jawab, lima aspék moral anu patali jeung 

nurani, opat aspék moral anu sipatna ngawajibkeun, jeung dua sikep moral anu sipatna 

formal. Dina éta hal bisa katitén yén Tjaraka salaku pangarang téh remen ngasupkeun 

unsur-unsur moralitas anu kapanggih dina eusi caritana. Tina opat ajén moral éta, aya dua 

ajén anu leuwih ditendeskeun ku pangarang, nyaéta moral anu patali jeung tanggung 

jawab jeung moral anu sipatna ngawajibkeun contona nyaéta lamun aya hiji jalma anu 

geus ngalakukeun kasalahan, jalma éta teh kudu boga sikep tanggung jawab kana 

kasalahan anu geus dilakukeuna. Eta moral anu hade teh kudu bisa dilarapkeun ku nu 

maca dina kahirupan sapopoéna.  

 Dongéng Ménak Baheula bisa dijadikeun bahan pangajaran maca di SMA 

dumasar kana KIKD pangajaran basa Sunda di SMA kurikulum 2013 ngeunaan maca 

dongéng lantaran mampuh nyumponan kana kriteria bahan ajar anu di ébréhkeun ku 

Nasution. Dina eusi dongéng Ménak Baheula luyu jeung tujuan anu hayang dihontal 

nyaéta dongéng ieu bisa jadi pieunteungeun keur siswa, dianggap miboga ajén moral 

pikeun kahirupan manusa, miboga ajén kahirupan masarakat Sunda jaman baheula, aya 

gunana pikeun ngawasa hiji paélmuan di widang sastra, jeung luyu kana kabutuh katut 

minat siswana. Dina dongéng ieu, siswa ogé diperedih lain ngan saukur maham kana 

dongéng anu dibaca hungkul, tapi kudu maham kana struktur carita dongéngna. Didieu 

aya pangdedel séjén nyaéta ngeunaan ajén moral, sangkan siswa leuwih ngirut deui dina 

pangajaran basa Sunda. 

 Kacindekan dongéng Ménak Baheula struktur caritana lengkep anu ngawengku 

téma, fakta carita, sarana carita, gaya basa jeung unsur pamohalan. Moral anu kapanggih 

dina ieu dongéng lengkep pisan nyaéta ngagunakeun téori Bertens anu ngabagi ajén moral 

jadi opat bagian nyaéta moral nu patali jeung tanggung jawab, moral nu sipatna nurani, 



97 
 

Titin Nurjanah, 2019 

STRUKTUR CARITA JEUNG AJÉN MORAL DINA DONGÉNG MÉNAK BAHEULA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN 
MACA DI SMA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

jeung moral anu sipatna ngawajibkeun. Dumansar kana analisis struktural jeung ajén 

moral anu geus disebutkeun, dongéng Ménak Baheula cocog dijadikeun bahan 

pangajaran maca di SMA. 

 

5.2  Implikasi 

Dumasar kana kacindekkan jeung léngkah-léngkah nu geus disebutkeun, implikasi 

dina ieu panalungtikan nyaéta saperti ieu:   

1) maham kana carita jeung aspék moral nu aya dina dongéng Ménak Baheula. 

2) parigel dina nagtukeun unsur-unsur pangwangun karya sastra saperti tema, latar, 

palaku, galur, puseur implengan jeung gaya basa.  

3) parigel dina nangtukeun aspék moral dina kahirupan sapopoé. Bisa ngabédakeun 

mana moral anu patali jeung tanggung jawab, moral nu patali jeung nurani, jeung 

moral nu sipatna ngawajibkeun.  

4) siswa bisa ngalarapkeun sempalan moral anu kapanggih tina sempalan téks 

dongéng Ménak Baheula jadi eunteung dina kahirupan sapopoé. 

 

5.3 Rékoméndasi 

 Ieu rékoméndasi ditujukeun jeung pihak-pihak nu patali jeung ieu panalungtikan 

nyaéta: 1) pikeun panalungtikan satuluyna dipiharep bisa ngamangpaatkeun ieu hasil 

panalungtikan sangkan bisa jadi hiji tatapakan pikeun panalungtikan anu leuwih jembar 

deui, 2) pikeun guru dipiharep bisa ngamangpaatkeun ieu hasil panalungtikan sangkan 

bisa ngarojong pangajaran, jeung 3) pikeun masarakat atawa nu maca dipiharep bisa terus 

ngeuyeuban pangaweruh ngeunaan nyangkem karya sastra ku cara loba maca karya 

sastra. Salian ti eta, ajén moral dina ieu panalungtikan dipiharep bisa dijadikeun eunteung 

dina kahirupan sapopoé.  

 


