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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data yang terdapat pada novel Crazy Rich Asians 

karya Kevin Kwan, dalam menjawab rumusan masalah mengenai perilaku 

hedonisme para tokoh, maka penulis menyimpulkan : 

1) Perilaku hedonisme menjadi identitas diri di kalangan sosial kelas atas dan 

sebagai tujuan hidup dalam menjalani kehidupan. Beberapa tokoh seperti 

Astrid, Carol, Fiona, Eddison, Colin, dan Eleanor berasal dari keluarga The 

Young yang merupakan keluarga kaya raya di daratan Singapura. 

Hedonisme pada tokoh tersebut tergambar dari beberapa hal diantaranya 

rumah yang megah, kendaraan super mewah, brand fashion ternama dan 

pesta meriah. Eddison dan Fiona memiliki berbagai koleksi mobil mewah 

hingga kapal pesiar pribadi, Astrid yang gemar berlibur dan berbelanja item 

fashion ternama dunia, Carol dengan mansion nya yang megah bak negeri 

dongeng, Colin yang menggelar pesta pernikahannya  terbesar di Asia. 

2) Pengaruh hedonisme pada karakteristik tokoh diantaranya mental yang 

rapuh, enggan bersusah payah, mudah putus asa, selalu ingin mengambil 

jalan pintas, dan tidak suka bekerja keras. Sikap mental yang rapuh pada 

Astrid terlihat saat ia lebih memilih mengabaikan rumah tangganya dan 

harus rela menerima suaminya berkhianat. Sementara itu Eddie selalu 
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mengambil jalan pintas dalam mengambil keputusan, Felicity yang 

menganggap segala sesuatu bisa berjalan lancer dengan uang dan 

menjadikannya bersikap enggan bersusah payah. Kelli yang mudah putus 

asa yang menimbulkan kekhawatiran berlebih mengenai status sosial, dan 

Leo yang sedari kecil diberi fasilitas hidup yang mewah oleh ayah nya 

sehingga menimbulkan sikap tidak suka bekerja keras. 

 

5.2 Saran 

 Penelitian mengenai perilaku hedonisme pada tokoh dalam novel Crazy 

Rich Asians karya Kevin Kwan sangat menarik untuk dikaji melalui sudut pandang 

sosiologi sastra yang berkaitan dengan gejala sosial hedonis di kalangan masyarakat 

kelas atas. Namun ada begitu banyak aspek sosial yang masih dapat dikembangkan. 

Oleh karena itu, penulis menyampaikan beberapa saran kepada pembaca serta 

peneliti lainnya. Saran dalam penelitian ini diantaranya : 

1) Penelitian yang berkaitan dengan perilaku hedonisme dapat menggunakan 

objek yang sama dengan pendekatan yang berbeda seperti pendekatan 

psikologis yang mengkaji bagaimana kondisi psikis orang yang berperilaku 

hedonisme. 

2) Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita sebagai manusia hendaknya 

pandai bersyukur  atas segala pencapaian dalam hidup. Perilaku hedonisme 

yang cenderung boros dan membentuk sikap yang negatif idak sepatutnya 

menjadi acuan hidup 


