BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan
Simpulan yang telah penulis ambil dalam penelitian ini adalah:
1) Gambaran tokoh utama wanita (Gerda) digambarkan berdasarkan dua
dimensi yaitu fisik (wajah) dan sosial. Gerda secara fisik memiliki wajah
yang tidak cantik seperti wanita-wanita yang pernah dekat dengan John
Christow. Secara sosial Gerda adalah seorang wanita yang sangat tidak
cerdas, selalu disisihkan walaupun dengan saudara-saudaranya sendiri,
dia pun seorang wanita yang sangat sulit diandalkan sehingga
membuatnya tidak percaya diri untuk mendekatkan diri dengan
lingkungan sosialnya. John Christow secara fisik digambarkan sebagai
pria yang memiliki wajah yang tampan sehingga ketampanannya
memikat hati para wanita di sekitarnya. Selain itu, John Christow
diceritakan sebagai seorang dokter tampan yang baik hati dan ramah
kepada siapapun. Secara sosial John Christow merupakan sesosok lakilaki yang tidak memiliki rasa sabar yang baik, cepat marah, tidak egois,
cepat merasa bosan, tapi walaupun sosial yang kurang baik kepada
orang-orang sekitarnya dia tetap peduli dan cinta kepada istrinya.
2) Gerda adalah tokoh utama wanita dalam novel ini, sekaligus orang yang
mengalami perilaku obsesif cinta tersebut. Dimata Gerda, John adalah
seorang suami yang selalu dia muliakan baknya seorang dewa.
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Terkadang diapun selalu lebih memperioritaskan suaminya di
bandingkan dirinya sendiri. Perilaku obsesif tokoh Gerda tergambar dari
bagaimana Gerda selalu merasakan perasaan cemburu apabila ada wanita
cantik lainnya yang mendekati suaminya tersebut, sehingga membuat
Gerda merasakan geram terhadap suaminya tersebut dan membuat
Gerda melakukan perbuatan yang tidak semestinya. Akibat dari perilaku
obsesif cinta tersebut Gerda akhirnya melakukan tindakan yang
melanggar hukum yaitu dia rela membunuh suaminya sendiri demi
memuaskan rasa cemburunya yang sering dia alami untuk kesekian
kalinya itu. Hal tersebut membuat dirinya merasa tenang walaupun
terkadang dia merasakan kehilangan cinta sejatinya seumur hidupnya.

5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang akan
disampaikan oleh penulis adalah sebagai beikut:
1)

Penelitian karya sastra yang terfokus pada kejiwaan dengan objek novel
diharapkan dapat diteliti lebih dalam lagi agar pembaca mendapatkan
referensi yang lebih baik mengenai kajian novel berkenaan dengan teori
psikologi sastra.

2) Melalui penelitian ini, diharapkan agar pembaca dapat mengambil
pelajaran tentang akibat timbul dari perilaku obsesif yang berlebihan
dalam sebuah hubungan (asmara), sehingga dapat terhindar dari
penyesalan di kemudian hari. Cintailah kekasihmu (secara) sedang-
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sedang saja siapa tahu suatu hari nanti dia akan menjadi musuhmu karena
sesuatu yang berlebihan itu tidak baik.

