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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis terhadap aspek nilai, penalaran, dan kepribadian moral dalam
cerita anak pada harian Kompas dan majalah anak Bobo dapat disimpulkan sebagai
berikut: pertama, penalaran moral anak-anak dalam cerita anak disampaikan melalui:
kepatuhan hukuman, relativis instrumen, dan orientasi anak baik. Dari ketiga
penalaran moral tersebut, penalaran moral kepatuhan hukuman dan relativis
instrumen mendominasi cerita ini. Hal ini merefleksikan kenyataan psikologis dan
sosiologis kehidupan anak-anak bahwa motivasi anak-anak dalam berbuat baik
(moral) karena adanya hukuman dan bertujuan untuk mendapat kesenangan semata,
yaitu hukuman dan tujuan untuk mendapatkan kesenangan menjadi rasionalisasi
anak-anak dalam membangun perbuatan moralnya.
Kedua, penalaran moral dalam cerita anak pada harian Kompas dan majalah
anak Bobo disampaikan melalui struktur cerita yang mudah dipahami anak-anak
dengan konstruksi struktur: tema mengenai persoalan personal, sosial, dan
lingkungan; judul yang mengangkat perihal peristiwa, nama tokoh, perbuatan, dan
metaforis sederhana; tokoh-tokoh anak-anak dalam konteks sosial keluarga, sekolah,
pertemanan, dan masyarakat; alur cerita disampaikan dalam dominasi alur maju; dan
gaya bahasa yang lugas dari aspek struktur kalimat dan pilihan kata dalam konstruksi
wacana yang mudah dipahami anak-anak. Konstruksi struktur cerita anak ini, dari
aspek psikologis dan sosial, menunjukkan kenyataan bahwa anak-anak masih rendah

library.uns.ac.id

307
digilib.uns.ac.id

pemahaman literasinya, sehingga cerita anak hadir dalam struktur yang mudah
dipahami karena tugas dasar kemudian adalah agar bisa meningkatkan minat baca
anak dan bisa dipahami dari aspek cerita dan penalaran moralnya.
Ketiga, kepribadian moral yang diidealkan anak-anak sebagai berikut: (a)
dalam kehidupan keluarga, anak yang berkepribadian moral ideal sebagai anak yang
penyayang dan patuh, yaitu anak yang mau menerima keadaan dan kenyataan
anggota keluarganya sehingga anak-anak pun menyayangi semua anggota keluarga.
Dari kepribadian moral penyayang ini, anak kemudian akan menjadi patuh, yaitu
membuktikan rasa sayang pada anggota keluarga dengan kepatuhan untuk berbuat
baik kepada sesama anggota keluarga melalui sikap patuh dalam melaksanakan
sistem nilai dan norma keluarga; (b) dalam kehidupan sekolah, anak sebagai siswa
yang memiliki kepribadian moral ideal siswa yang bertanggung jawab dan kerja
keras. Siswa yang bertanggung jawab dan bekerja keras, yaitu siswa yang mau
melaksanakan tugas-tugas sekolah dengan bersungguh-sungguh sehingga bisa
menjadi siswa yang terbaik, yaitu siswa yang berprestasi di sekolah; (c) dalam
kehidupan pertemanan, anak sebagai teman, kepribadian moral idealnya adalah anak
yang bersahabat, yaitu anak yang mau berinteraksi dan berkomunikasi sesama teman
melalui kegiatan bermain bersama, dan melalui kegiatan permainan inilah anak-anak
akan belajar sosial, yaitu menghormati, memahami, dan menghargai temannya
sehingga membentuk ikatan persahabatan yang kuat sesama anak; dan (d) anak
sebagai anggota masyarakat, kepribadian moral yang diidealkan adalah anak yang
pemberani, yaitu anak yang mau mengambil resiko untuk beraksi mengatasi
persoalan-persoalan di masyarakat yang seharusnya diselesaikan masyarakat (orang
dewasa). Keempat kepribadian moral inilah yang merefleksikan keadaan kepribadian
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moral anak yang diidealkan cerita anak yang merepresentasikan kenyataan
kehidupan sosial anak-anak sekarang.
Keempat, cerita anak pada harian Kompas dan majalah anak Bobo
merelasikan dan merefleksikan kehidupan sosial anak. Refleksi dan relasinya terkait
dengan problematika moral yang dihadapi oleh anak baik dalam kehidupan sosial
keluarga, sekolah, pertemanan, dan masyarakat. Relasinya memosisikan moral ideal
anak pada cerita anak harian Kompas dan majalah anak Bobo sebagai problematika
yang dihadapi anak. Cerita anak kemudian menggambarkan problematika moral
tersebut, dan memberikan solusi atas problematika moral tersebut. Dari sinilah, cerita
anak pada harian Kompas dan majalah anak Bobo kemudian memiliki fungsi sosial,
yaitu nilai moral yang terrepresentasikan pada tokoh menjadi nilai moral yang bisa
digunakan untuk mengatasi problematika moral sosial anak tersebut. Di sinilah,
cerita anak pada harian Kompas dan majalah anak Bobo berperan dan berfungsi
dalam mempengaruhi kehidupan moral sosial anak.

B. Saran-saran
Setelah dilakukan penelitian secara komprehensif terhadap cerita anak pada harian
Kompas dan majalah anak Bobo dari aspek nilai, penalaran, dan kepribadian moral
anak, maka dapat diberikan saran-saran atas hasil penelitian ini sebagai berikut:
Pertama, penelitian ini fokus pada penalaran dan kepribadian moral, padahal
kenyataannya, cerita anak adalah dunia yang kompleks yang bisa dipersepsi dari
sudut pandang manapun, untuk itu perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait dengan
sastra anak yang memersepsi dari sudut pandang lain yang masih terkait dengan
problematika sosial anak saat ini, misalnya, kekerasan, kedisiplinan, karakter, dan
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sebagainya, sehingga kajian sastra anak dari berbagai sudut pandang yang semakin
memperkaya kajian sastra anak.
Kedua, kajian yang digunakan dalam mempersepsi penalaran dan kepribadian
moral ini menggunakan pendekatan struktur, psikologi, dan sosiologi. Sekalipun,
menggunakan dua pendekatan, namun untuk mengkaji aspek penalaran dan
kepribadian moral secara menyeluruh perlu pendekatan lain, misalnya antropologi,
yang masih memiliki dasar keilmuan dengan moral. Dengan pendekatan antropologi
ini, persoalan moral dan kepribadian dapat diidentifikasi secara mendalam, sehingga
akan ditemukan dan dijelaskan sastra anak dalam kedudukannya dengan moral
secara menyeluruh. Untuk itu, kajian dan penelitian secara komprehensif dengan
berbagai pendekatan terhadap sastra anak perlu dilakukan untuk menemukan
karakter kekhasan sastra anak yang sebenarnya.
Ketiga, penelitian ini masih bersifat sinkronik, hanya meneliti cerita anak
pada satu waktu tertentu. Padahal, kenyataannya sastra anak dalam dialektikan
dengan kehidupan sosial terus berubah, sehingga sistem nilai, moral, dan kepribadian
sastra anak yang dulu dengan sekarang berbeda karena konteks sosialnya berbeda.
Untuk itu, kajian dan penelitian sastra anak dari sudut pandang moral yang dilakukan
secara diakronik menjadi penting untuk dilakukan dalam melengkapi penelitian ini.
Dengan penelitian diakronik ini akan dapat ditelusuri kesejarahan moral dalam sastra
anak secara periodik.

C. Implikasi
Dengan berdasarkan hasil dan temuan yang telas dijelaskan di atas, maka hasil
penelitian ini memberikan implikasi sebagai berikut: Pertama, dalam konteks
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institusi pendidikan, khususnya untuk guru-guru, dalam pemilihan cerita anak
sebagai media dan sumber belajar, harus mempertimbangkan aspek nilai, penalaran,
dan kepribadian moral yang sesuai dengan perkembangan moral anak-anak didik
yang akan diajar. Hasil penelitian memberikan suatu dasar dalam mengidentifikasi
nilai, penalaran, dan kerpibadian moral dalam cerita anak. Melalui dasar inilah guruguru bisa memilih dan memilah cerita-cerita anak yang tepat, tidak saja dari aspek
materi, tetapi juga aspek nilai, penalaran, dan kepribadian moral yang susuai dengan
perkembangan moral anak-anak didiknya.
Kedua, untuk orang tua, yang aktif dalam mengkondisikan anak-anaknya
untuk membaca cerita anak, baik melalui kegiatan membaca langsung ataupun
membacakan cerita anak bagi anak-anaknya, maka hasil penelitian ini memberikan
implikasi agar dalam memilah dan memilih cerita anak sebagai bahan bacaan, tidak
saja berpedoman pada aspek menariknya saja, tetapi juga aspek nilai, penalaran, dan
kepribadian moral. Dengan ketepatan pemilihan cerita anak yang seuai dari aspek
nilai, penalaran, dan kepribadian moral dengan perkembangan moral anak-anak,
maka cerita anak akan berperan dalam mengembangkan pemahaman dan kepribadian
moral anak dengan maksimal.
Ketiga, untuk peneliti dan akademisi sastra, hasil penelitian ini memberikan
implikasi bahwa pesatnya publikasi cerita anak-anak, baik dalam media massa, sosial
media, dan buku penerbitan ternyata tidak diimbangi dengan hasil penelitian yang
memadai dan komprehensif. Untuk itu, perlu dikaji dan dilakukan penelitian yang
masif dan proporsional, sehingga dinamika isi cerita anak yang merepresentasikan
kenyataan psikologis dan sosial anak-anak kita bisa dianalisis dan ditemukan sebagai
hal yang akan memberikan sumbangan terhadap ilmu sastra anak dan memecahkan
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persoalan psikologis dan sosial yang dihadapi oleh anak-anak. Penelitian
memberikan ancangan untuk dikembangkan ke penelitian-penelitian sastra anak-anak
dari aspek lainnya yang lebih luas dan komprehensif.
Keempat, untuk dunia publikasi cerita anak, baik media massa, sosial media,
dan penerbitan buku, hasil temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa yang
dipahami anak-anak dalam membaca cerita anak tidak hanya terkait dengan
kesenangan semata, tetapi juga soal nilai, salah satunya nilai, penalaran, dan
kepribadian moral yang merefleksikan moral anak-anak, baik secara psikologis
maupun sosial. Untuk itu, dunia publikasi cerita anak, saat akan mempublikasikan
cerita anak-anak harus mempertimbangkan hal yang terkait dengan nilai, penalaran,
dan kepribadian moral yang sesuai dengan perkembangan anak-anak, baik psikologis
maupun

sosialnya.

