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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

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

mengenai tindakan kekerasan dalam novel The Call of The Wild karya Jack 

London. Ada dua sub-bab yang akan disajikan; pada sub-bab pertama terdapat 

kesimpulan dari interpretasi yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah 

pada penelitian ini. Pada sub-bab kedua terdapat beberapa saran untuk penelitian 

yang akan datang. 

 

5.1 Simpulan 

 

 Setelah dilakukan analisis terhadap novel The Call of The Wild karya Jack 

London, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari keseluruhan hasil 

penelitian. Berikut merupakan beberapa hal yang penulis simpulkan dari 

penelitian ini. 

1. Terdapat dua bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tokoh di 

dalam novel The Call of The Wild karya Jack London setelah dilakukan 

analisis dengan teori yang dikemukakan oleh Hendrarti dan Herudjati 

(2008). Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut, 

diantaranya, kekerasan fisik dan kekerasan verbal. Tindakan kekerasan 

fisik yaitu seperti kekerasan pencekikan yang dilakukan oleh tokoh pria 

dengan mencekik menggunakan sabuk, kekerasan fisik pemukulan yaitu 

seperti yang dilakukan oleh tokoh Paralaut dengan memukul dan 
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mencambuk menggunakan tongkat dan cemeti, kekerasan fisik mengikat 

yaitu seperti yang dilakukan tokoh francois dengan mengikatkan tali 

ketubuh para anjing, kekerasan fisik pembiaran yaitu seperti yang 

dilakukan tokoh pria dengan  membiarkan kelaparan dan kekerasan fisik 

penembakan yaitu seperti yang dilakukan oleh tokoh Hal dengan 

menembak menggunakan senjata api. Tindakan kekerasan verbal 

diantaranya kekerasan pelecehan yaitu seperti yang dilakukan oleh tokoh 

Francois dengan melontarkan kata-kata yang bersipat menghina, kekerasan 

pengancaman yaitu seperti yang dilakukan oleh tokoh Parralaut dengan 

melontarkan kata-kata yang bersifat mengancam. 

2. Terdapat tujuh dampak kekerasan yang terjadi setelah dilakukan analisis 

menggunakan teori Sherly. Dkk (2004) mengenai dampak kekerasan. 

Dampak kekerasan fisik pencekikan yaitu dapat menyebabkan kesulitan 

bernapas pada korban, dampak kekerasan pemukulan yaitu dapat 

menyebabkan cacat fisik pada korban, dampak kekerasan megikat yaitu 

dapat menyebabkan cedera pada korban, dampak kekerasan pembiaran 

yaitu dapat kelaparan dan dampak kekerasan penembakan yaitu dapat 

menyebabkan korban kehilangan nyawa. Dampak kekerasan verbal 

pelecehan yaitu dapat menyebab rasa marah pada korban dan dampak 

kekerasan verbal pengancaman yaitu dapat mengakibatkan rasa takut pada 

korban.  
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5.2 Saran  

 

Secara umum  penelitian ini membahas mengenai tindakan kekersan dan 

dampak kekerasan yang terdapat dalam novel. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan objek novel The Call of The Wild karya Jack London. Berikut 

beberapa saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini. 

1) Novel The Call of the Wild dapat dianalisis menggunakan aspek sastra 

lainnya seperti bagaimana perjuangan tokoh utama untuk bertahan hidup 

dalam lingkungan yang tidak bersahabat dalam novel tersebut. Misalnya, 

tokoh utama yang selalu bertahan hidup dalam kondisi dan situasi apapun 

seperti kekerasan yang dialaminya. 

2) Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi 

untuk penelitian, dan sebagai pertimbangan untuk lebih memperdalam 

penelitian selanjutnya.  

3) Selain itu, peneltian ini juga dapat dikembangkan oleh peneliti lain dari 

sudut pandang dan teori yang berbeda. Sehingga dapat menghasilkan 

penelitian dengan hasil yang lebih baik. 

 


