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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis yang terdapat dalam novel Summer Cannibals 

karya Melanie Hobson, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :   

1) Gambaran keluarga disfungsional yang terjadi pada keluarga Blackford 

memiliki empat masalah, yaitu adanya hubungan orang tua yang kurang baik 

(poor marriage), hubungan orang tua dan anak kurang baik (poor parent-child 

realtionship), suasana rumah tangga yang tegang dan tanpa kehangatan (heigh 

tension and low warmth), orang tua yang mengalami gangguan kepribadian 

atau kejiwaan (personality or psycological disorder). David dan Margaret 

mempunyai hubungan yang kurang baik sebagai orang tua begitu juga 

hubungan orang tua dengan anak-anaknya, sehingga menjadikan keluarga 

Blackford mengalami berbagai masalah dalam keluarga, yang menjadikan 

keluarganya tidak berjalan sebagai mana fungsinya. Hubungan orang tua dan 

anak menjadikan keluarga Blackford memiliki ketegangan dan gangguan 

kesehatan jiwa seperti yang dialami Jax dan Pippa. Jax yang selalu melanggar 

atuaran, melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain dan juga minum-

minuman  alkohol, begitu juga dengan Pippa yang mengalami depresi. 

2) Pesan moral yang dapat pembaca atau penulis simpulkan dari keluarga 

Blackford tersebut adalah (1) Komunikasi antara suami istri harus terjalin 

efektif, karena komunikasi yang efektif akan mengurangi hubungan antara 
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suami istri yang kurang baik sehingga kepercayaan dari seorang istri kepada 

seorang suami tetap terjaga begitu pun sebaliknya. (2) Orang tua harus 

memberikan kasih sayang dan perlindungan terhapat anak, karena jika dalam 

keluarga tidak menjalankan fungsinya seperti kurangnya perhatian dan kasih 

sayang terhadap anak, maka akan terjadi ketegangan dalam keluarga. (3) 

Tanamkan sikap spiritual dalam keluarga, dengan menanamkan sikap spiritul 

akan mencegah gangguan kejiwaan, karena dengan mendekatkan diri kepada 

Tuhan Orang hidupnya cenderung lebih teratur dan terhindar dari perbuatan-

perbuatan yang akan membahayakan fisik atau pun mental. (4) Hubungan 

orang tua dan anak harus terjalin efektif, karena hubungan baik antara orang 

tua dan anak akan mencegah adanya ketegangan dalam keluarga dan 

mencegah timbulnya perilaku menyimpang. 

 

5.2 Saran 

Penelitian mengenai gambaran keluarga disfungsional sangat menarik dan 

bermanfaat bagi orang-orang yang akan menjalani sebuah rumah tangga. Namun 

masih begitu banyak aspek sosial dan wujud pesan moral lain yang dapat 

dikembangkan. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan beberapa saran 

berdasarkan hasil penelitian dalam novel Summer Cannibals ini disarankan 

kepada pembaca: 



53 
 

 
 

1) Penelitian dengan objek serupa dapat dikaji tidak hanya melalui masalah 

keluarga disfungsional, akan tetapi bisa dikaji lebih lanjut melalui aspek latar 

sosial yang belum terjawab dalam penelitan ini. 

2) Penelitian dengan objek serupa dapat dikaji lagi berdasarkan wujud 

penyampaian pesan moral dari masalah-masalah keluarga disfungsional. 

 


