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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian berjudul Rasa Takut Tokoh 

Solomon Reed Terhadap Dunia Luar Dalam Novel Highly Illogical Behaviour 

Karya John Corey Whaley ini adalah  : 

1.) Gambaran Agorafobia tokoh Solomon Reed dapat dilihat dari ketika ia 

mengalami Agorafobia yakni ditunjukan dengan gejala kecemasan 

(anxiety) dan serangan panik (panic attack). Hal-hal yang berkaitan 

dengan dunia luar mengakibatkan Solomon merasakan kedua kondisi 

tersebut dan beberapa gejala yang biasa terjadi diantaranya adalah 

kesulitan untuk bernafas, sakit perut dan jantung berdetak dengan kencang.  

2.) Penyebab dari Agorafobia Solomon adalah penghindaran situasi 

agorafobik dan gejala panik (panic disorder). Penyebab dari rasa takut 

Solomon terhadap dunia luar yang pertama adalah penghindarannya 

terhadap situasi agorafobik yakni pada situasi maupun saat dia berada di 

dunia luar sebagai tempat dimana dia selalu mengalami serangan 

kepanikan. Penyebab Agorafobia Solomon yang kedua adalah gejala 

kepanikan (panic disorder), akibat gejala kepanikan yang terus ia rasakan 

saat berada di dunia luar ataupun pada situasi yang berkaitan di dunia luar 

mengakibatkan Solomon menjadi takut untuk pergi keluar dari rumahnya. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan dari penelitian ini yang membahas mengenai Rasa Takut 

terhadap dunia luar yang dimiliki oleh tokoh utama novel Highly Illogical 

Behavior karya John Corey Whaley yakni Solomon Reed, semoga penelitian 

ini dapat bermanfaat bagi para peneliti lain maupun para pembaca melalui 

informasi beserta pemahaman mengenai permasalahan psikologi yang dimiliki 

oleh seorang tokoh dalam karya sastra. Berikut ini merupakan beberapa saran 

yang ingin disampaikan oleh penulis bagi para peneliti selanjutnya dan juga 

kepada para pembaca : 

1.) Penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi bagi para peneliti yang hendak 

menganalisis kajian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yakni 

mengenai psikologi sastra dan khususnya mengenai rasa takut (fobia) yang 

dimiliki oleh seorang tokoh dalam cerita.  

2.) Hampir semua orang memiliki ketakutan terhadap sesuatu yang diakibatkan 

oleh trauma dari kejadian yang telah terjadi pada masa lalu. Maka dari itu 

apabila kita mampu, kita harus bisa menolong siapapun orang yang kita 

kenal memiliki sesuatu trauma yakni dengan membantunya untuk 

menghadapi rasa takutnya atau bahkan mengatasi rasa takut yang 

dimilikinya tersebut.  

 

 


