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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini, penulis membahas kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

mengenai kasih sayang dalam novel Five Feet Apart karya Rachael Lippincott.  

 

5.1 Simpulan 

1) Gambaran tokoh utama berdasarkan teori Egri, terbagi menjadi tiga dimensi 

meliputi: dimensi disiologi, dimensi sosiologi, dimensi psikologi. Dimensi 

fisiologi, Will memiliki fisik berbadan kurus, tinggi, berambut cokelat gelap dan 

mata yang berwarna biru. Stella memiliki fisik bulu mata yang lentik, alis yang 

tebal, berambut cokelat muda dan mata yang berwarna biru. Poe memiliki fisik 

alis yang hitam, tebal dan mata yang berwarna cokelat. Brab memiliki fisik 

berambut pendek dan keriting. Dimensi sosiologi, Stella memiliki teman 

bernama Camila, Mya dan Poe. Will memiliki teman bernama Hope dan Jason. 

Will juga mengikuti Homescooling jurusan Pariwisata Rumah Sakit 

Internasional. Secara sosial lainnya Will memiliki kebiasaan mencari tahu 

seluruh sudut rumah sakit yang merupakan bentuk adaptasi Will dengan 

lingkungannya. Secara sosial Poe beragama katolik. Dimensi psikologi, Stella 

menderita penyakit Cystic Fibrosis dan Poe juga menderita penyakit Bronkitis. 

2) Kasih sayang berdasarkan teori Fromm dan Sternberg meliputi: kasih sayang ibu, 

kasih sayang saudara, kasih sayang teman, kasih sayang pasangan, dan kasih 

sayang orang lain. Kasih sayang ibu, Will mendapatkan kasih sayang dari ibunya 

dalam bentuk tindakan berupa, perawatan, pengobatan, uang dan waktu. Stella
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 mendapatkan kasih sayang dalam bentuk tindakan berupa, ciuman dan pelukan 

dari ibunya. Kasih sayang saudara, Stella mendapatkan kasih sayang dari Abby 

dalam bentuk tindakan berupa, pemberian boneka panda dan selalu menjaga 

Stella. Kasih sayang teman, Stella mendapatkan kasih sayang dari Poe dalam 

bentuk perkataan bahwa, Poe akan memberikan paru-parunya untuk Stella. Will 

juga mendapatkan kasih sayang dari temannya yang bernama Hope dan Jason 

dalam bentuk tindakan berupa, selalu menjenguk Will ke rumah sakit. Kasih 

sayang pasangan, Stella mendapatkan kasih sayang dalam bentuk tindakan dan 

perkataan berupa, diberi nafas buatan dan dukungan dari Will. Will 

mendapatkan kasih sayang dari Stella berupa pemberian aplikasi pengingat 

pengobatan. Kasih sayang orang lain, Stella mendapatkan kasih sayang dari Brab 

dalam bentuk tindakan berupa, mencium kening Stella dan selalu merawat 

Stella. Stella juga mendapatkan kasih sayang dalam bentuk perkataan, berupa 

dukungan dari pengikut youtubenya.  

 

5.2 Saran 

Penelitian ini membahas mengenai gambaran tokoh utama dan kasih sayang 

yang terjalin antar tokoh dalam novel Five Feet Apart Karya Rachael Lippincott. 

Tetapi penelitian ini  dapat dianalisis dari aspek sastra lainnya seperti gaya bahasa 

hiperbola, karena dalam novel ini mengandung banyak gaya bahasa hiperbola.



 
 

 
 

 


