
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

A. Kesimpulan  

Dari data yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Dalam kumpulan cerita rakyat Jawa Timur karya Sekar Septiandari, yang 

mana dalam penelitian ini berfokus pada cerita rakyat Asal Usul Banyuwangi, 

Asal Usul Reog Ponorogo, Keong Emas, dan Cindelaras. Nilai-nilai sosial 

yang terkandung dalam keempat cerita rakyat tersebut yakni kasih sayang, 

tolong menolong, pengabdian, kekeluargaan, kesetiaan, kepedulian, tanggung 

jawab, rasa memiliki, disiplin, empati, keadilan, toleransi, kerja sama dan 

demokrasi.  

2. Relevansi nilai-nilai sosial yang terkandung dalam keempat cerita rakyat 

tersebut terhadap kehidupan saat ini sebagian dari nilai-nilai tersebut ada yang 

dikatakan masih berjalan, namun dalam keadaan yang berbeda. Ditilik satu 

persatu, yakni nilai kasih sayang masih berjalan baik dalam masyarakat saat 

ini. Menunjukkan perhatian pada orang lain juga sudah dikatakan kasih 

sayang. Nilai tolong menolong, pengabdian, kekelurgaan, kesetiaan, 

kepedulian, tanggung jawab, rasa memiliki, disiplin, empati, keadilan, dan 

kerja sama pada saat ini nilai ini sudah semakin berkurang dalam masyarakat. 

Perkembangan jaman yang mengarah pada individual dapat dikatakan 

menjadi penyebab semakin berkurangnya nilai-nilai tersebut.  



Nilai toleransi yang tampak saat ini masih berjalan dengan baik, di mana nilai 

toleransi bukan hanya saling menghargai kedudukan seseorang, namun juga 

saling menghargai dalam perbedaan agama dan kebudayaan. Nilai demokrasi 

saat ini juga masih berjalan baik, di mana hak-hak individu masih 

dipertahankan dan bentuk demokrasi saat ini seperti kebebasan dalam 

menyampaikan pendapat.  

 

B. Saran 

1. Hasil penelitian yang mengarahkan pada analisis nilai sosial dalam cerita 

rakyat Jawa Timur diharapkan dapat menjadi bahan masukan ataupun 

alternatif untuk penelitian lanjutan, khusunya penelitian yang bersangkutan 

dengan nilai sosial. Diharapkan agar penelitian nilai-nilai sosial dalam cerita 

rakyat dari daerah lain dapat bermunculan agar masyarakat semakin paham 

akan pentingnya nilai-nilai sosial. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan 

pembaca khususnya masyarakat Jawa, serta melatih kepekaan sosial di dalam 

dinamika kehidupan bermasyarakat khususnya bagi masyarakat Jawa sendiri 

dan problematika sosial yang terjadi di sekitar, sehingga permasalahan nilai-

nilai sosial yang mulai menghilang dapat tumbuh kembali dalam masyarakat 

dan menjadi pengajaran dalam kehidupan bermasyarakat.  

 

 

 


