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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Simpulan dari hasil analasis yang telah penulis lakukan, penulis menemukan 

berbagai perilaku Elizabeth yang banyak memberikan pengaruh terhadap kehidupan 

pribadinya. Pada novel ini, Elizabeth diceritakan telah melalui banyak konflik dengan 

lingkungan sosialnya. Hal tersebut terjadi disebabkan akibat dari banyaknya perilaku 

buruk yang telah Elizabeth lakukan. 

1) Adapun perilaku Elizabeth yang telah penulis temukan merupakan suatu 

gambaran dari tokoh Elizabeth yang cenderung berprilaku buruk diantaranya 

mudah berprasangka buruk, mudah tersinggung, perilaku spontan, keras kepala, 

gengsi, mudah meremehkan orang lain, membanggakan diri sendiri, berperilaku 

kasar, tidak menjaga lisan, tidak sopan, dan licik. Sebagai perempuan, Elizabeth 

termasuk perempuan yang cenderung berperilaku buruk. Elizabeth terlalu 

membanggakan diri sendiri dan ia sering membicarakan pandangan hebat 

mengenai dirinya sehingga Elizabeth mudah meremehkan orang lain, keras 

kepala, dan sering berperilaku spontan tanpa berpikir akibat yang akan ia terima. 

2) Perilaku Elizabeth tersebut banyak mempengaruhi kehidupan pribadinya. Perilaku 

yang telah Elizabeth lakukan memberikan pengaruh positif dan juga pengaruh 

negatif diantaranya sulit mendapatkan jodoh, mempermalukan diri sendiri, dinilai 

buruk oleh ibunya sendiri, tidak mendapatkan harta ayahnya, dijauhi orang, tidak 
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disukai orang lain, menghancurkan diri sendiri dan keluarganya, Elizabeth tidak 

bisa hidup di Longbourn tempat asalnya, orang lain menjadi muak, dan di akhir 

cerita Elizabeth mendapatkan tambatan hati. Pada awalnya perilaku Elizabeth yang 

cenderung buruk membuat ia sulit untuk mendapatkan jodoh. Tentunya perilaku 

Elizabeth membuat ia mempermalukan diri sendiri dan banyak dijauhi orang-

orang di lingkungannya. Namun seiring berjalannya waktu, di akhir cerita 

Elizabeth sedikit demi sedikit mulai menyadari bahwa segala perilaku buruk yang 

telah ia lakukan merupakan hal yang salah. Elizabeth merasa menyesal. Perasaan 

menyesal membuat Elizabeth lebih berperilaku baik dan perubahan  tersebut 

membuat hidupnya bahagia. 

5.2 Saran 

Penulis telah melakukan penelitian mengenai perilaku tokoh Elizabeth dalam 

novel Pride and Prejudice yang banyak memberikan pengaruh terhadap kehidupan 

pribadinya. Adapun saran yang ingin penulis sampaikan kepada para pembaca: 

1) Penelitian yang penulis lakukan ini sebatas mendeskripsikan perilaku dan 

gambaran pengaruh dari perilaku tokoh Elizabeth saja. Penulis berharap 

peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terhadap perilaku tokoh 

lainnya yang ada pada novel Pride and Prejudice karena tokoh lain pada 

novel tersebut memiliki berbagai macam perilaku yang dapat dianalisis. 

Dengan adanya penelitian perilaku tokoh lain, berbagai tokoh dalam novel 

tersebut dapat digambarkan dengan sejelas mungkin sehingga pembaca 

lebih mudah memahami isi dari cerita. 
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2) Penelitian yang dilakukan melalui kisah Elizabeth ini banyak ditemui di 

kehidupan nyata. Namun sebagaimana kita pahami bahwa mengawali 

interaksi bersama makhluk sosial lainnya dengan berprasangka dan 

berperilaku buruk tidaklah baik. Berprasangka dan berperilaku buruk 

hanya akan membuat diri menjadi penuh dengan energi negatif. Maka dari 

itu, sebagai manusia wajib untuk berprasangka baik dan tentunya 

berperilaku baik agar hati terasa tenang, aman dan damai dalam menjalani 

kehidupan bersama makhluk sosial lainnya. 


