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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

  Dalam bab ini peneliti akan memaparkan kesimpulan dan saran dari 

hasil penelitian yang dilakukan tentang peranan orang tua yang tergambar dalam 

novel Handle With Care karya Jodi Picoult. Pada bab ini ada dua hal yang akan 

peneliti paparkan; yang pertama yaitu peneliti akan memaparkan hasil simpulan 

dari keseluruhan hasil penelitian yang mana tentu saja menjawab rumusan 

masalah yang ada dalam penelitian ini. Hal yang kedua yaitu peneliti akan 

memaparkan beberapa saran yang bertujuan untuk bekal penelitian selanjutnya.  

5.1 Simpulan  

 Setelah dilakukannya analisis terhadap salah satu novel Jodi Picoult yang 

berjudul Handle With Care maka, peneliti dapat menarik kesimpulan dari 

keseluruhan hasil penelitian. Berikut beberapa poin simpulan yang peneliti 

dapatkan dalam penelitian ini.  

1. Ada empat peran yang seharusnya dimiliki oleh orang tua dalam suatu 

keluarga. Dalam hal ini peneliti menganalisis gambaran peranan orang. 

Peneliti mendapatkan bahwa ada empat peranan orang tua yang 

tergambar melalui tokoh orang tua dalam novel tersebut yaitu Charlotte 

dan Sean. Keempat peranan tersebut adalah peranan orang tua sebagai 

orang tua, sebagai guru, sebagai tokoh teladan dan sebagai pengawas. 

2. Poin kedua dari sub-bab ini yaitu dampak yang ditimbulkan dari empat 

peranan orang tua tersebut terhadap tokoh anak dalam novel Handle 
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With Care. Akan tetapi, dampak yang terdapat dalam penelitian ini 

meliputi dampak dari peranan orang tua sebagai orang tua dan dampak 

dari peranan orang tua sebagai tokoh teladan saja. Dampak yang 

ditimbulkan oleh kedua peranan orang tua tersebut yaitu bersifat positif 

dan negatif.  

3. Pesan moral yang terdapat dalam suatu karya merupakan bentuk saran 

yang berkaitan dengan ajaran moral baik. Pesan moral yang terkandung 

dalam novel Handle With Care ini yaitu mengenai pesan moral yang 

berkaitan dengan menjalankan peran sebagai orang tua dengan baik dan 

seimbang terhadap anak. Menjalankan peran sebagai guru yang baik 

terhadap anak. Menjalankan peran sebagai tokoh teladan dengan baik 

terhadap anak serta, menjalankan peran sebagai pengawas dengan baik 

terhadap anak.  

5.2 Saran  

 Berdasarkan kesimpulan terhadap penelitian yang sudah dipaparkan oleh 

penulis di atas, penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi pembaca 

khususnya bagi mahasiswa sastra inggris. Maka dari itu penulis memaparkan 

beberapa saran untuk pembaca yaitu sebagai berikut. 

1. Untuk peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu 

referensi yang dapat membantu untuk memberikan informasi yang 

berkaitan dengan peranan orang tua terhadap anak serta dampak dari 
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peranan tersebut. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 

salah satu bentuk kontribusi penulis terhadap sastra dan sosiologi sastra.  

2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

salah satu referensi bagi mahasiswa sastra inggris yang tertarik untuk 

menganalisis novel ini atau novel lainnya. Serta diharapkan juga 

penelitian ini dapat memberikan informasi untuk masyarakat terutama 

tentang apa saja dan bagaimana peranan orang tua terhadap anak serta 

dampaknya. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai salah 

satu sarana untuk memahami novel tersebut secara mendalam. Serta 

diharapkan juga bagi penelitian selanjutnya untuk dapat mengemukakan 

unsur yang belum ditemukan dalam novel tersebut. 

 


