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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dalam menjawab 

rumusan masalah dari judul penelitian Kehidupan Sosial Tokoh Catherine dalam 

novel Northanger Abbey karya Jane Austen, maka penulis menarik kesimpulan 

bahwa; 

1) Gambaran lingkungan sosial Catherine dapat dilihat meliputi latar tempat 

yaitu, desa Fullerton yaitu merupakan tempat tinggal Catherine yang 

kehidupannya jauh dari kemewahan. Kota Bath yaitu merupakan tempat 

Catherine bersosialisasi yang kehidupannya sangat glamor. Biara 

Northanger yaitu merupakan tempat menginap Catherine selama diberikan 

undangan berkunjung oleh keluarga Tilney yang kehidupannya penuh 

dengan kecurigaan dan khayalan yang menyeramkan. Selanjutnya latar 

sosial yaitu, keluarga Catherine yang sederhana, membebaskan Catherine 

dalam proses pertumbuhannya, dan keluarganya yang gemar membaca buku. 

Lingkungan sosial Catherine yang glamor seperti sering mengahadiri pesta 

dansa, fashionable seperti sangat memperhatikan penampilan, dan konsumtif 

seperti gemar berbelanja. 

2) Pengaruh lingkungan sosial terhadap Catherine memberikan perubahan 

dalam dirinya meliputi beberapa aspek yaitu, aspek fisiknya terlihat dari 

perubahan penampilan yang semakin cantik dan feminin. Aspek sifatnya  
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 yang membentuk Catherine menjadi gadis yang naif, jujur, penyabar, dan 

senang berkhayal. Aspek sosial yang membentuk perilakunya menjadi 

mudah bergaul, dan disenangi oleh lingkungannya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian mengenai kehidupan sosial tokoh Catherine dalam 

novel Northanger Abbey karya Jane Austen, penulis mengharapkan bahwa 

penelitian ini mampu memberikan informasi dan pemahaman kepada pembaca 

khususnya dalam menganalisis tokoh melalui kacamata sosiologi sastra. Namun, 

dalam penelitian ini juga terdapat saran-saran yang ingin disampaikan penulis untuk 

peneliti selanjutnya maupun pada pembaca yaitu sebagai berikut. 

1) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya 

dalam menganalisis kajian yang serupa khususnya dalam sosiologi sastra 

yang berkaitan dengan latar sosial tokoh dalam cerita. 

2) Kehidupan sosial dapat membentuk sikap seseorang dan bisa memberi 

pengaruh positif maupun negatif. Namun hal tersebut bergantung pada apa 

yang ingin kita kehendaki untuk memilih apakah kita akan mengikuti stigma 

dan perilaku yang ada di masyarakat ataukah kita akan lebih memilih untuk 

belajar memperluas wawasan dalam menghadapi kehidupan sosial. 

 


