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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 Pada bab terakhir ini, penulis akan menyajikan kesimpulan dan saran dari 

hasil penelitian mengenai khayalan tokoh Sara dan dampak terhadap dirinya dalam 

novel A Little Princess karya Fances Hudgson Burnett. Ada dua su-bab yang akan 

disajikan; pada sub-bab pertama terdapat kesimpulan dari interpretasi yang 

dilakukan untuk menjawab rumusan masalah pada penelelitian ini. Pada sub-bab 

kedua terdapat beberapan saran untuk penelitian yang akan datang. 

5.1 Simpulan 

Setelah dilakukannya analisis terhadap novel A Little Princess karya 

Frances Hudgson Burnett, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari 

keseluruhan hasil penelitian. Berikut merupakan beberapa hal yang penulis 

simpulkan dari penelitian ini. 

1. Ada enam bentuk khayalan yang dilakukan oleh Sara setelah dilakukan 

analisis dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Ahmadi (1992: 

48) dan Walgito (2005: 159). Bentuk khayalan yang dilakukan oleh Sara 

diantaranya, khayalan yang disadari aktif yaitu seperti hal-hal yang 

dilakukan oleh Sara atas dasar khayalannya, khayalan yang disadari pasif 

yaitu khayalan yang dilakukan Sara namun ia tidak melakukan sesuatu atas 

dasar khayalannya tersebut, khayalan yang tak disadari yaitu informasi yang 

terkesan berlebihan yang disampaikan oleh Sara , khayalan
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yang mengabstraksi khayalan yang dilakukan dengan bayangan yang jelas 

berbeda, khayalan yang mendeterminasi yaitu khayalan yang menggunakan 

bayangan yang serupa, dan khayalan yang mengombinasi yaitu khayalan 

yang menggabungkan dua bayangan menjadi satu. 

2. Ada empat dampak dari khayalan yang dilakukan Sara terhadap dirinya 

yang terjadi setelah dilakukan analisis menggunakan teori dari Ahmadi 

(1992: 49)  Mengenai dampak khayalan. Ada empat dampak yang terjadi 

menurut Ahmadi yaitu dapat memiliki cita-cita yang luhur, dapat 

menempatkan diri pada masa dan tempat yang berlainan, dapat 

membahagiakan hidup lahir dan batin, dan dapat mengetahui dan 

menghargai kebudayaan juga ilmu pengetahuan. 

5.2 Saran 

 Penelitian ini membahas mengenai khayalan tokoh Sara dan juga dampak 

khayalan tersebut terhadap dirinya sendiri. Tetapi penelitian ini bisa saja meneliti 

bagaimana dampak khayalan yang dilakukan Sara terhadap tokoh lain dalam novel 

tersebut. Misalnya, seperti ayahnya yang selalu dibuat terkagum dengan khayalan-

khayalan yang disampaikan oleh Sara. Banyak khayalan yang disampaikan oleh 

tokoh Sara kepada tokoh lain di dalam novel A Little Princess karya Frances 

Hodgson Burnett.  

 


