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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini, penulis ingin menyampaikan kesimpulan dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis tokoh antagonis 

dalam dongeng-dongeng karya Charles Perrault.  Kemudian penulis 

juga akan memberikan beberapa saran untuk mahasiswa, pengajar dan 

penulis.  

5.1 Kesimpulan 

Dongeng merupakan salah satu bentuk karya sastra fiksi 

yang terkenal. Hampir semua orang mengetahui setidaknya satu 

dongeng. Dongeng merupakan suatu kisah yang diangkat dari hasil 

imajinasi manusia. Salah satu pengarang dongeng yang terkenal 

adalah Charles Perrault. Karya-karya Perrault hampir dikenal di 

seluruh penjuru dunia, seperti kisah gadis berkerudung merah, 

cinderela, kucing bersepatu bot, dan banyak dongeng-dongeng lain 

yang terkenal yang telah dianalisis juga oleh penulis. 

Pada kesempatan ini, penulis telah menganalisis tokoh-tokoh 

antagonis di dalam  tujuh dongeng terkenal karya Charles Perrault 

yaitu Cendrillion, Le petit Chaperon Rouge, le Chat Botte, Barbe 

Bleu, Le Petit Poucet, Le Fées dan La Belle au Bois Dormir. Tokoh-

tokoh antagonis di setiap dongeng mempunyai kisah dan karakter 

yang berbeda. Di beberapa dongeng Charles Perrault terdapat tokoh 
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antagonis yang merupakan keluarga dari tokoh protagonis itu 

sendiri. Di dalam dongeng Cendrillion misalnya, yang menjadi 

tokoh antagonis adalah ibu dan kakak-kakak tiri dari Cinderela itu 

sendiri. Pada dongeng La Barbe Bleu yang menjadi tokoh antagonis 

sekaligus tokoh sentral adalah si janggut biru yang merupakan suami 

dari si korban begitu pula pada cerita La petit Poucet, la belle au bois 

dormant, dan le Fees. Pada dongeng La Petit Poucet yang menjadi 

tokoh antagonis adalah kedua orang tua mereka sendiri. Tidak 

berbeda dengan cerita la petit poucet, la belle au bois dormant 

mempunyai tokoh antagonis yang beragam yaitu peri tua dan ibu 

dari pangeran. Dongeng Le Fées juga mempunyai tokoh antagonis 

yang sangat dekat dengan tokoh protagonis yaitu ibu dan kakak 

sulung tokoh. Sebagian besar dongeng Charles Perrault, tokoh 

antagonis merupakan tokoh yang sangat dekat dengan para korban. 

Hanya cerita gadis berkerudung merahlah yang diberikan sentuhan 

lain oleh Perrault. Pada kisah ini, tokoh di luar tokoh utamalah yang 

menjadi tokoh antagonis yaitu serigala.   

Setiap dongeng sama halnya dengan karya fiksi, terdiri dari 

beberapa unsur pembangun. Salah satunya adalah tokoh. Istilah 

tokoh menunjukkan pada orang atau bisa disebut juga sebagai pelaku 

cerita.  

Kehadiran dan penghadiran tokoh di dalam sebuah cerita 

tidak akan sembarangan ditampilkan. Dalam dongeng-dongeng 

karya Perrault yang telah dianalisis oleh penulis, terdapat dua teknik 
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pelukisan tokoh yang digunakan oleh Perrault. Setiap dongeng 

menggunakan dua teknik berikut dalam penggambaran tokoh 

antagonis. Adapun teknik-teknik yang digunakan Perrault dalam 

dongeng yang telah dianalisis penulis adalah sebagai berikut; 

1. Teknik ekspositori 

Teknik ekspositori merupakan teknik pelukisan tokoh yang 

dilakukan secara langsung. Pada saat menggunakan teknik ini, 

Perrault tidak bertele-tele dan berbelit-belit dalam menggambarkan 

karakter tokoh. Jadi dengan mudah penulis dapat mengetahui 

karakter tokoh dalam cerita. Teknik ini digunakan Perrault dalam 

setiap dongengnya. Hal ini dapat dilihat diantaranya pada dongeng 

Cinderella, tokoh ibu tiri digambarkan secara langsung dan sangat 

mudah dimengerti oleh pembaca. 

2. Teknik dramatik 

Secara garis besar, pengarang menggunakan teknik dramatik 

dalam penyampaian karakter tokoh antagonis dari ketujuh dongeng 

yang menjadi sampel. Teknik pelukisan tokoh ini dilakukan secara 

tidak langsung karena pada teknik ini pengarang mendeskripsikan 

secara eksplisit sifat dan sikap tokoh. Jadi pembaca di sini bertugas 

untuk memahami sendiri bagaimana karakter setiap tokoh.  

Penggambaran tokoh dengan teknik dramatik salah satunya dapat 

dilihat pada dongeng Le Petit Chaperon Rouge yang menceritakan 

kejahatan serigala. 
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Penampilan tokoh secara dramatik di dalam dongeng Perrault  

yang telah dianalisis dilakukan dengan beberapa teknik yaitu teknik 

cakapan, teknik tingkah laku, teknik pikiran dan perasaan, teknik 

arus kesadaran, teknik teaksi  tokoh, teknik reaksi tokoh lain, dan 

teknik pelukisan latar. 

Dongeng-dongeng karya Perrault sebagian besar 

menggunakan teknik dramatik dalam penggambaran tokoh 

antagonisnya. Namun Perrault juga tidak monoton dalam 

penggambaran tokohnya, terdapat beberapa tokoh yang 

digambarkan secara langsung oleh Perrault. 

Di balik setiap sikap antagonis yang dilakukan oleh tokoh-

tokoh di dalam cerita, terdapat banyak sekali faktor-faktor yang 

mempengaruhi perbuatan jahat mereka. Faktor-faktor penyebab 

perilaku antagonis di dalam dongeng karya Perrault sangat 

beragam. Berbeda dari satu dongeng dengan dongeng lainnya.  

Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan tokoh 

menjadi antagonis berdasarkan hasil analisis adalah: 

1. Faktor personal  

Faktor personal terbagi atas faktor biologis dan 

sosiopsikologis.  Faktor sosiopsikologis terbagi menjadi 

tiga komponen besar yang terdiri dari komponen-

komponen lain. Tiga komponen yang termasuk di dalam 

faktor sosiopsikologis adalah komponen afektif, 
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komponen kognitif, dan komponen konatif. Hampir 80 

persen dari tokoh-tokoh di dalam dongeng-dongeng 

Perrault ini menjadi antagonis disebabkan oleh faktor 

personal. Penggunaan faktor ini salah satunya dapat 

dilihat dalam dongeng Perrault yang berjudul Le Petit 

Poucet. Pada dongeng ini, tokoh Bapak sebagai orang tua 

yang mempunyai sifat emosi yang sangat mempengaruhi 

setiap perbuatan yang ia lakukan.  

2. Faktor situasional 

Faktor situasional tidak banyak digunakan oleh tokoh 

antagonis di dalam dongeng karya Perrault. Faktor 

situasional terdiri dari faktor ekologis, faktor temporal, 

suasana prilaku, faktor-faktor sosial, faktor lingkungan 

psikososial, dan stimulus yang memperteguh perilaku.  

Di dalam cerita kucing bersepatu bot, Marquis de 

Carabas bersikap antagonis karena situasi sekitar yang 

mempengaruhi perilaku tokoh marquis. 

Di dalam dongeng yang menjadi sample banyak sekali terkandung 

prinsip-prinsip nilai moral yang beragam dan sangat berguna bagi 

kehidupan sosial. Prinsip-prinsip nilai moral tersebut yaitu: 

1) Prinsip sikap baik  

Prinsip ini menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hati postif 

terhadap orang lain. Berbuat baik kepada sesama merupakan unsur 
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penting di dalam prinsip ini. Mosalnya di dalam dongeng Le Fées, 

mengajarkan penulis untuk selalu berbuat baik karena hal baik akan 

berbuah baik begitu pula sebaliknya. 

2) Prinsip keadilan 

Adil berarti memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi hak 

mereka. Prinsip ini tidak mengenal status sosial dan penampilan.  

Dalam dongeng La Belle au Bois Dormant, mengajarkan bahwa 

setiap orang berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Tidak ada 

seorangpun yang berhak menentukan kehidupan seseorang.  

3) Prinsip hormat terhadap diri sendiri 

Prinsip ini mewajibkan manusia untuk memperlakukan dirinya 

sebagai suatu hal yang bernilai. Ia tidak boleh memperalat ataupun 

diperalat oleh orang lain. Disini manusia mempunyai kewajiban 

untuk mengembangkan diri sendiri. Prinsip hormat terhadao diri 

sendiri salah satunya tergambar di dalam dongeng La Barbe Bleu. Si 

janggut biru terperalat dengan emosinya sendiri dan ia membiarkan 

dirinya terperalar dengan emosi itu. Ini menunjukkan bahwa ia tidak 

hormat terhadap dirinya sendiri. 

Pada ketujuh dongeng karya Perrault yang menjadi sampel, prinsip 

nilai moral yang mendominasi adalah prinsip sikap baik diikuti oleh 

prinsip keadilan dan prinsip hormat terhadap diri sendiri. 
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Berdasarkan paparan di atas penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi terhadap jurusan pendidikan bahasa Prancis 

yang dapat diaplikasikan dalam mata kuliah Litterature Française 

dengan contoh fiche pédagogique yang terdapat di dalam bab IV. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan 

landasan teoretis yang melandasi penelitian ini, peneliti menyampaikan 

beberapa saran yang diharapkan bisa memberikan manfaat bagi 

pembelajaran bahasa Perancis khususnya bagi mahasiswa, pengajar 

dan peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut. 

1. Mahasiswa-mahasiswa Jurusan Pendidikan  Bahasa Perancis 

diharapkan agar meningkatkan minat dan motivasi untuk 

mempelajari karya-karya sastra prancis baik novel, dongeng, 

cerpen ataupun puisi, karena hal tersebut dapat memperluas 

wawasan, menambah kosakata dan kemampuan membaca. 

2. Peneliti selanjutnya juga dapat menganalisis karya sastra anak 

lain berdasarkan kajian ilmu-ilmu linguistik lain. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi pada 

pembelajaran bidang kesusastraan yang berkaitan dengan 

analisis tokoh pada sebuah karya sastra bagi pengajar pada 

Jurusan Pendidikan Bahasa Perancis. 

 

 


