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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penanaman akan pemahaman nilai moral pada anak penting disampaikan 

sejak dini untuk menghindari penyimpangan moral yang membentuk sifat anak. 

Namun penyampaian akan nilai tersebut juga harus diikuti dengan pengertian 

kondisi psikologis anak, karena anak dengan sendirinya menyimpulkan baik-

buruk nilai tersebut. 

 Berikut ini penulis menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah yang 

sebelumnya telah disusun: 

1. Terdapat dua bentuk wujud nilai moral dalam  novel Boy Tales Of Childhood, 

yaitu wujud nilai moral baik dan wujud nilai moral buruk. Wujud nilai moral 

baik maupun buruk dalam novel Boy Tales Of Childhood digambarkan dalam 

tindakan, peristiwa, atau watak tokoh yang mengandung gambaran nilai 

positif maupun negatif.  

Wujud nilai moral baik yang digambarkan melalui tindakan, seperti tekad 

kuat yang dimiliki Oscar dan Harald Dahl ketika keduanya memutuskan 

untuk merantau ke Paris, dan memutuskan untuk berpisah di Paris agar 

keduanya sama-sama mandiri. Kemudian Wujud nilai moral baik yang 

disampaikan melalui peristiwa, yaitu kepedulian Arkle terhadap katak yang 

dipeliharanya didalam kotak makanan. Wujud nilai moral baik yang 

disampaikan melalui watak yaitu, ketegaran Harald Dahl, dan keberanian Boy.  
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Wujud nilai moral buruk yang digambarkan dengan tindakan adalah ketika 

Thwaites memakan permen diatas tempat tidur, ketika matron menyumpal 

mulut anak yang mendengkur di asrama dengan sabun, kemudian ketika Boy 

menyimpan bangkai tikus didalam toples permen milik Mrs Pratchett, ketika 

Boy mengisi pipa milik tunangan Kakak perempuannya dengan kotoran 

kambing, dan ketika Boy berbohong kepada Matron. Wujud nilai moral yang 

digambarkan dengan peristiwa adalah, ketika Boy melihat Matron berteriak 

kasar ke seisi asrama, saat mendengar dengkuran Tweedie. Wujud nilai moral 

buruk yang digambarkan melalui watak, yaitu sifat pembangkang Boy dan 

teman-temannya, sifat jorok dan pelit Mrs Pratchett, dan sifat culas Matron. 

2.  Terdapat dua jenis teknik penyampaian nilai moral dalam novel Boy Tales Of 

Childhood, yang pertama adalah teknik penyampaian secara langsung berupa 

uraian langsung atau melalui tokoh, dan teknik penyampaian secara tidak 

langsung, berupa peristiwa atau konflik.  

3. Pertimbangan  moral tokoh anak dalam novel Boy Tales Of Childhood 

direpresentasikkan pada keputusan-keputusan tokoh anak hasil dari 

pertimbangan nilai melalui konflik, ketika tokoh Boy melihat sifat buruk pada 

Mrs Pratchett dan Matron, kemudian Boy memutuskan untuk melakukan 

pembalasan dendam. Meskipun pada akhirnya Boy menyadari perbuatannya 

adalah salah. Point pentingnya adalah Boy bisa menyimpulkan perbuatan buruk 

dan tahu bahwa perbuatan tersebut tidak patut untuk dilakukan. Melalui pesan 

dari orang dewasa yang terlibat dalam novel tersebut, diantaranya ketika 

Twhaites berpikir bahwa ayahnya melarang memakan permen yang 
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mengandung obat bius, tapi orang dewasa tetap menjualnya kepada anak kecil, 

artinya orang dewasa menginginkan agar anak-anak tetap tenang. Kemudian 

saat Boy dan teman-temannya berkali-kali diperingatkan mengenai permen 

yang terbuat dari darah tikus, namun dengan pertimbangan permen tersebut 

enak dan murah maka Boy dan teman-temannya tetap membeli permen 

tersebut. Ketika Boy diberitahu Oleh Nanny bahwa Sikat gigi yang sudah lama 

akan menimbulkan penyakit usus buntu. Menurut Boy, Nanny lebih dewasa 

darinya, dan Nanny sangat bijaksana, maka Boy berpikir bahwa perkataan 

Nanny benar, ia kemudian tidak pernah menggunakan sikat gigi yang sudah 

lama tidak diganti. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya akan 

dikemukakan beberapa saran yang bersangkutan dengan penelitian ini. Adapun 

pemaparannya sebagai berikut.  

1) Penelitian pada karya sastra yang mengkaji pertimbangan moral tokoh 

anak, diharapkan dapat memberi pemahaman mengenai bagaimana sisi 

psikologis anak dalam memutuskan sesuatu, juga teknik penyampaian 

yang hendaknya digunakan dalam karya sastra anak.  

2) Boy Tales Of Childhood adalah novel yang juga merupakan autobiografi 

Roald Dahl, tentunya banyak unsur ektrinsik yang mempengaruhi Dahl 

dalam penulisan novel ini. Unsur Ektrinsik ini yang juga bisa dikaji untuk 

sebuah penelitian dengan objek novel Boy Tales Of Childhood.  


