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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 The Kite Runner merupakan novel pertama  karangan Khalled Hossein, 

Novel yang mengambil latar di Afghnistan dan Amerika ini menceritakan 

perjalanan hidup seorang anak laki- laki hingga ia dewasa. Pejalanan hidup yang 

penuh konflik dan hal-hal yang tak terduga, mulai peristiwa kejam yang menimpa 

pembantu segaligus teman bermainya, peristiwa penjajahan negaranya, hingga 

pristiwa yang harus membuat dia menerima kenyaataan hidup yang tidak pernah 

diduga sebelumnya. Adapun beberapa kesimpulan yang penulis tarik dari 

penelitian ini, antara lain: 

1) Bentuk-bentuk perilaku moral dan immoral dalam novel ini, ditunjukan 

oleh beberapa tokoh. Perilaku moral banyak didominasi oleh Baba, ayah 

dari tokoh utama, kemudian diikuti tokoh Amir, serta Hassan yang 

merupakan pembantu sekaligus adik Amir dari ibu yang berbeda. Adapun 

bentuk prilaku moral yang terdapat dalam novel The kite Runner adalah 

(1) Berbuat benar, dimana hal ini mencakup; sikap peduli, memaafkan, 

tolong menolong, baik hati ,ketaatan pada Tuhan, Tidak membedakan 

golongan, dan kasih sayang, (2) jujur, dan (3) berani.  Sedangkan dalam 

perilaku immoral, prilaku tersebut didominasi oleh tokoh Amir, kemudian 

diikuti tokoh Asef dan Baba. Prilaku immoral yang paling berpengaruh 

terhadap isi cerita yakni dilakukan oleh tokoh Asef yang memiliki 

kepribadian psikopat serta senang menindas orang yang lebih lemah 
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darinya.Adapun bentuk prilaku immoral tersebut yakni (1) berbuat buruk, 

dimana hal ini mencakup; mengutuk orang tua, egois, mengina orang lain, 

penyimpangan seksual, (2) berbohong, dan (3) pengecut. 

2) Latar belakang perilaku moral dan immoral dalam novel The Kite Runner  

yaitu latar belakang keluarga, peperangan, dan status sosial. Latar 

belakang terjadinya prilaku moral tokoh disebabkan oleh latar belakang 

keluarga. Sedangkan latar belakang terjadinya prilaku immoral disebabkan 

oleh latar belakang peperangan dan  status sosial. Latar belakang 

peperangan yakni di gambarkan saat pembantaian manusia di Afghanistan. 

Penyebanya karena terjadi invasi dari negara komunis yaitu Russia di 

Afghanistan. Hal ini meneyebabkan terbentuknya prilaku immoral yakni 

diskriminasi kelompok di Afghnistan.  Sedangkan Latar belakang status 

sosial yakni  terjadinya perilaku immoral yang disebabkan oleh kelas 

sosial serta perbedaan ajaran. Hal itu ditunjukan oleh tokoh Assef, ia 

berperilaku immoral disebabkan kelas sosialnya yang tinggi sehingga 

dapat menindas kalangan yang jauh lebih rendah darinya. Serta perbedaan 

paham agama di Afghanistan yang membuat kaum Hazara yang menganut 

mahzab Syiah mendapatkan perlakuan buruk dari kaum Pashtun yang 

memiliki mahzab Sunni. 

 

5.2 Saran 

 Penelitian ini belumlah sempurna seutuhnya. Adapun saran yang ingin 

penulis sampaikan kepada pembaca guna menyempurakan penelitian ini yakni: 
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1) Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam dan 

menemukan data- data lain terkait latar belakang terjadinya prilaku moral 

pada tokoh dalam novel The Kite Runner  

2) Pembaca hendaknya  dapat mengambil pelajaran dari setiap pristiwa yang 

terjadi dalam novel The Kite Runner.Prilaku moral dalam novel The kite 

Runner hendaknya ditiru dan diaplikasikan dalam kehidupan agar 

terwujudnya kehidupan sosial yang baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


