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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 Pada bab V ini, penulis menyajikan suatu kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan mengenai potret latar belakang pengarang dalam 

Novel Holding Up The Universe karya Jennifer Niven. Ada dua sub-bab yang akan 

disajikan oleh penulis; pada sub-bab pertama perdapat berupa kesimpulan dari 

interpretasi yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah pada 

penelitian ini dan pada sub-bab kedua terdapat beberapa saran untuk penelitian yang 

akan datang. 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukannya analisis terhadap novel Holding Up The Universe karya 

Jennifer Niven, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari seluruh hasil 

penelitian ini. Berikut merupakan beberapa hal yang penulis dapat simpulkan dari 

penelitian ini. 

 

1. Latar belakang pengarang yang berpengaruh terhadap karya novel Holding 

Up The Universe diantaranya adalah masa kecil pengarang, masa remaja 

pengarang, karya pengarang dan juga karir pengarang. Latar belakang 

kehidupan pengarang ini tergambarkan pada tokoh-tokoh dan latar tempat 

yang terlihat secara jelas di novel tersebut. 
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2. Pengaruh pengarang pada novel Holding Up The Universe yang merupakan 

implementasi dari kehidupan pengarang yang tergambarkan pada tokoh-

tokoh atau karakter. Diantaranya adalah tokoh Libby Strout yang 

digambarkan sebagai seorang remaja dengan berat badan di atas rata-rata 

remaja normal. Dengan kondisi seperti itu Libby sering mendapatkan 

perilaku buruk dari orang-orang disekitarnya. Pengarang menggunakan 

tokoh Libby Strout sebagai gambaran dirinya sendiri ketika remaja. Selain 

tokoh Libby, pengarang juga menambahkan tokoh Ayah Libby yang 

digambarkan sebagai sosok seorang ayah sekaligus ibu untuk Libby. 

Pengarang menggunakan tokoh Ayah Libby sebagai gambaran dari 

kehidupan yang pengarang serta ayahnya alami setelah kepergian ibunya. 

Selain tokoh, pengarang juga menggunakan latar tempat seperti Martin Van 

Buren High School dan Carolina Utara. Alasan pengarang menggunakan 

latar tempat itu karena, pengarang memiliki banyak kenangan semasa kecil 

hingga remaja yang tidak bisa dia lupakan. 

 

5.2 Saran 

Secara umum penelitian ini membahas mengenai latar belakang pengarang dan 

juga pengaruh pengarang dalam novel. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

objek novel Holding Up The Universe karya Jennifer Niven da nada beberapa saran 

yang dapat di sampaikan dalam penelitian ini. 
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1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan agar dapat 

memecahkan masalah-masalah baru yang bisa ditemukan dalam karya 

tersebut. 

 

2. Selain itu, novel Holding Up The Universe dapat dijadikan sebagai referensi 

dalam objek penelitian untuk dikembangkan atau ditinjau kembali oleh 

peneliti selanjutnya agar bisa menyempurnakan penelitian sebelumnya. 


