BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1

Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data yang terdapat dalam novel Simon vs. The

Homosaphiens Agenda karya Becky Albertalli, untuk menjawab rumusan masalah
mengenai konflik yang disebabkan karena kelainan orientasi seksual pada tokoh
utama, maka penulis menyimpulkan :
1) Latar belakang kehidupan sosial Simon meliputi lingkungan keluarga, di
mana Simon tinggal bersama kedua orang tua dan adik perempuannya. Ibu
Simon seorang psikolog anak, terbukti pada saat ia mengetahui kelainan
orientasi seksual Simon, ia bersikap baik agar tidak menyakiti perasaan
Simon. Lingkungan sekolah, Simon merupakan siswa di Creekwood High
School. Ia aktif mengikuti kegiatan drama dan sering berlatih dengan
temannya yang bernama Abby. Lingkungan tempat tinggal Simon,
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digambarkan hidup di daerah Shaddy Creek dan bertetangga dengan teman
sekolahnya yang bernama Nick dan Leah.
2) Hubungan Simon dengan tokoh lainya dilihat dari konflik. Konflik tersebut
yakni; konflik Man Against Man, Man Against Himself dan Man Against
Environtment. Konflik Man Against Man terjadi kepada Simon dengan
Martin dan Simon dengan Blue. Konflik yang terjadi antara Simon dengan
Martin yakni; ancaman, paksaan, pemanfaatan, kemarahan dan perlawanan.
Sementara konflik yang terjadi antara Simon denga Blue yakni; kekecewaan,
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di hindari dan di campakan. Konflik Man Against Himself terjadi pada diri
Simon yang pada awalnya meragukan orientasi seksualnya, sehingga, setelah
terpengaruhi oleh Blue dan mulai menyukainya, Simon meyakini bahwa
dirinya merupakan seorang gay. konflik Man Against Environtment terjadi
kepada Simon dengan lingkungan tempat tinggal dan sekolahnya. Konflik
tersebut yakni; Bully dan di asingkan.

5.2

Saran
Penelitian mengenai kehidupan sosial tokoh utama dalam novel Simon vs.

The Homosaphiens Agenda karya Becky Albertalli sangatlah menarik untuk dikaji
melalu kacamata sosiologi sastra yang berkaitan dengan latar belakang dan
konflik yang terjadi di dalamnya. Namun masih begitu banyak aspek sosial lain
yang dapat dikembangkan. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan beberapa saran
kepada pembaca maupun peneliti lainya. Saran-saran dalam penelitian ini yaitu:
1) Sebagai manusia hendaknya kita bisa menghindari kehidupan negatif seperti
yang terjadi pada tokoh Simon. Kehidupan yang lebih teratur dan terarah
tentu akan menghasilkan keharmonisan hubungan sosial.
2)

Penelitian dengan data serupa dapat dikaji tidak hanya melalui aspek konflik
sosial, namun kajian lain yang berlandaskan pada sosiologi sastra yang
menitik beratkan sastra dengan pengarang dan sastra dengan pembaca belum
terjawab dalam penelitian ini.

