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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa Thirteen Reasons Why karya 

Jay Asher merupakan sebuah novel yang menceritakan pergaulan anak remaja dan 

konsekuensinya terhadap kejiwaan seseorang. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa terdapat gejala-gejala serta penyebab depresi pada salah satu tokoh dalam 

novel yaitu Hannah Baker yang dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 

1. Gambaran depresi tokoh Hannah Baker ditandai oleh 7 gejala yaitu: 

1) Gejala emosional yang meliputi: 6 data yang menunjukkan penurunan 

mood (seperti perasaan kesal, marah, sedih), 4 data yang menunjukkan 

gejala putus asa dan 2 data yang menunjukkan gejala pesimis. 

2) Gejala kognitif yang meliputi: 1 data yang menunjukkan gejala tidak 

memperlihatkan adanya pikiran positif dan 1 data yang menunjukkan 

gejala mengkritik diri sendiri.  

3) Gejala ketakutan/kecemasan yang hanya ditemukan 1 data. 

4) Gejala kehampaan yang ditemukan sebanyak 2 data. 

5) Gejala psikis yang meliputi: 3 data yang menunjukkan gejala perasaan 

terbebani, 2 data yang menunjukkan gejala sensitif dan 2 data yang 

menunjukkan  gejala perasaan bersalah.  

6) Gejala sosial yang meliputi: 2 data yang menunjukkan gejala tidak 

mampu bersikap terbuka dan 1 data yang menunjukkan gejala minder.  
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7) Gejala motivasional yang ditemukan sebanyak 4 data menunjukkan 

gejala keinginan untuk melakukan bunuh diri.  

2. Ditemukan juga penyebab Hannah Baker mengalami depresi yang 

didominasi oleh peristiwa hidup yang dialaminya. Berlanjutnya peristiwa-

peristwa buruk dalam hidupnya membuat Hannah mengalami gejala-gejala 

yang saling berinteraksi sehingga membentuk suatu keadaan depresi dan 

memutuskan untuk bunuh diri. Peristiwa-peristiwa tersebut meninggalkan 

cukup trauma pada diri Hannah. Kurangnya kontrol dan motivasi pada diri 

Hannah karena selalu mendapat umpan balik negatif dari orang lain 

membuatnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh 

diri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan 13 data penyebab 

Hannah Baker mengalami depresi yang meliputi penkhianatan, rumor-

rumor buruk yang beredar, diperlakukan tidak senonoh, kehilangan 

kepercayaan teman, diintip diam-diam, difitnah, diperlakukan tidak 

senonoh saat kencan, dicurinya kertas catatan Hannah, dicurinya puisi 

karya Hannah dan membuatnya jadi bahan olokan, peristiwa diperkosanya 

teman Hannah, kecelakaan yang melibatkan matinya senior Hannah, 

kebejatan seseorang terhadap Hannah dan hasil konseling yang sia-sia. 

 

5.2 Saran 

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis tentang gambaran dan 

penyebab Hannah Baker mengalami depresi. Adapun kepada pembaca disarankan 

sebagai berikut: 
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1) Penelitian karya sastra, khususnya yang menggunakan pendekatan 

psikologi sastra perlu mendapatkan kajian analisis yang lebih mendalam, 

serta kemampuan untuk memahami maksud yang disampaikan pengarang 

melalui fenomena depresi yang mengakibatkan seseorang melakukan 

bunuh diri. 

2) Inti dari penelitian ini diharapkan agar pembaca dapat mengambil hikmah 

dari setiap peristiwa yang terjadi pada Hannah Baker sehingga dapat 

membuat kualitas individu menjadi lebih baik untuk tidak bertindak 

semuanya pada seseorang hingga membuat seseorang tersebut depresi 

serta dapat dijadikan acuan untuk kita melakukan tindakan preventif pada 

kasus-kasus seperti ini.   


