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Masalah umum dalam penelitian ini “Bagaimanakah nilai-nilai moral yang 

terdapat dalam cerita rakyat Kabupaten Sanggau Kapuas?”. Adapun sub fokus 

penelitiannya, antara lain: (1)Bagaimanakah nilai moral yang berhubungan 

dengan diri sendiri dalam cerita rakyat Kabupaten Sanggau Kapuas?, 

(2)Bagaimanakah nilai moral yang berhungan dengan sesama manusia dalam 

cerita rakyat Kabupaten Sanggau Kapuas?, (3)Bagaimanakah nilai moral yang 

berhubungan dengan KeTuhanan dalam cerita rakyat Kabupaten Sanggau 

Kapuas? 

Tujuan umum dalam penelitian adalah “Mendeskripsikan nilai-nilai moral 

yang terdapat dalam cerita rakyat Kabupaten Sanggau Kapuas’. Tujuan penelitian 

ini yaitu: (1) Mendekripsikan nilai moral yang berhubungan dengan diri sendiri 

dalam cerita rakyat Kabupaten Sanggau Kapuas, (2)Mendeskripsikan nilai moral 

yang berhubungan dengan sesama manusia dalam cerita rakyat Kabupaten 

Sanggau Kapuas, (3)Mendeskripsikan nilai moral yang berhubungan dengan 

KeTuhanan dalam cerita rakyat Kabupaten Sanggau Kapuas. Manfaat penelitian 

terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi penulis, dan pembaca. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan bentuk penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini 

menggunakan buku kumpulan cerita rakyat Kabupaten Sanggau yang berjudul 

“Corita Muntuh Sanggau Begesah”.  Alat pengumpul data dalam penelitian ini 

adalah kartu pencatat data. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian 

ini menggunakan teknik triangulasi teori. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik analisis kajian isi.  



Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini terdapat 4 

nilai moral yang berhubungan dengan diri sendiri yaitu: ikhlas,bekerja keras, jujur 

dan sabar, 3 nilai moral yang berhubungan dengan sesama manusia yaitu: Tolong 

menolong, pemaaf,dan menghargai orang tua, 2 nilai moral yang berhubungan 

dengan keTuhanan yaitu: bersyukur dan beribadah. 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1)Bagi lembaga 

pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

pengajaran sastra. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan alternatif dalam 

mengajarkan apresiasi sastra di sekolah maupun perguruan tinggi. (2)Bagi peserta 

didik, diharapkan dapat lebih mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam 

sebuah karya sastra. (3)Penelitian ini juga dapat membantu perkembangan dalam 

penulisan karya sastra. Peneliti dapat menjadikannya sebagai  acuan agar dapat 

menyajikan tulisan yang tidak hanya bersifat menghibur, tetapi juga memberikan 

muatan nilai-nilai kehidupan di dalamnya. (4)Bagi masyarakat penikmat sastra, 

bacalah sastra dengan menghayati dan memahami apa yang ingin disampaikan 

pengarang dalam karya sastranya. (5)Peneliti berharap agar pembaca tidak pernah 

melupakan dan meninggalkan warisan budaya peninggalan nenek moyang kita. 

Sebagai seorang yang intelek sudah saatnya kita memperkenalkan cerita rakyat 

yang merupakan warisan budaya ini kepada masyarakat luas. 

 

 


