
 

 

ABSTRAK 

Moluko, Sartika. NIM 311413017. Perbandingan Karakter Tokoh Utama dalam Cerita 

Rakyat Danau Limboto dan Cerita Rakyat Lahilote. Jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo. 

Pembimbing I. Dr. Ellyana Hinta, M.Hum dan Pembimbing II. Dr. Sance 

Lamusu, M.Hum. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan karakter tokoh 

utama dalam cerita rakyat Danau Limboto dan cerita rakyat Lahilote. Permasalahan 

dalam penelitian ini yakni, (1) Bagaimanakah karakter tokoh utama dalam cerita rakyat 

Danau Limboto? (2) Bagaimanakah karakter tokoh utama dalam cerita rakyat Lahilote? 

(3) bagaimanakah perbandingan karakter tokoh utama dalam cerita rakyat Danau Limboto 

dan cerita rakyat Lahilote? (4) bagaimanakah hubungan karakter tokoh utama dengan 

tokoh pendukung? 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode komparatif,-struktural 

yaitu membandingkan struktur dalam cerita rakyat Danau Limboto dan cerita rakyat 

Lahilote. Sumber data diambil dari buku cerita rakyat Gorontalo oleh Prof. Dr. H. Nani 

Tuloli, yang diterbitkan pada tahun 2004, dan buku cerita rakyat Lahilote oleh Prof. Dr. 

Moh. Karmin Baruadi, M.Hum. yang diterbitkan pada tahun 2015. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan  teknik membaca, mencatat, dan menganalisis. 

Sedangkan teknik analisis data  dalam penelitian ini berupa (1) mengidentifikasi, (2) 

mengklasifikasi, (3) menganalisis, (4) mendeskripsikan, dan menyimpulkan hasil analisis. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa perbandingan karakter tokoh utama dalam 

cerita rakyat Danau Limboto dan cerita rakyat Lahilote dianalisis dengan melihat adanya 

(1) karakter tokoh utama dalam cerita rakyat Danau Limboto yaitu Jilumoto, (2) karakter 

tokoh utama dalam cerita rakyat Lahilote yaitu Lahilote, (3) menganalisis persamaan dan 

perbedaan karakter tokoh utama yakni tokoh Jilumoto dan Lahilote. Jilumoto bisa 

berbicara dengan benda, hewan, dan tumbuhan, sedangkan Lahilote adalah tokoh yang 

bisa berbicara dengan benda, hewan, dan tumbuhan, (4) menganalisis hubungan karakter 

tokoh utama dengan tokoh pendukung. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cerita 

rakyat Danau Limboto dan cerita rakyat Lahilote terdapat persamaan dan perbedaan 

karakter, serta terdapat hubungan antara tokoh utama dengan tokoh pendukung. Dalam 

hal ini persamaan dan perbedaan karakter tokoh utama serta hubungan antara tokoh utama 

dengan tokoh pendukung terdapat dalam kedua cerita rakyat tersebut. 
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