BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada novel Schindler’s List
karya Thommas Keneally, Maka penulis akan menarik kesimpulan dari keseluruhan
penelitian. Berikut kesimpulan analisis kejahatan genosida dalam novel Schindler’s
List adalah:
1) Gambaran kejahatan Genosida dalam novel Schindler’s List yaitu membunuh
anggota kelompok tersebut baik itu secara langsung maupun secara massal,
menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota tersebut
dengan cara penyiksaan baik kekerasan fisik maupun mentalnya, Sengaja
menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan
menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian dengan cara
menghilangkan sumber – sumber untuk kelangsungan hidup, Memindahkan anak
– anak secara paksa dari kelompok itu ke kelompok lain Serta melakukan tindakan
yang akan mencegah kelahiran dari kelompok tersebut.
2) Setiap konflik memiliki dampak yang akan di timbukan, dampak itu sendiri
merupakan pengaruh yang akan mendatangkan akibat, baik secara positif maupun
negatif. Dampak yang terdapat dalam novel Schindler’s
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List tersebut diantaranya adalah dampak positif yaitu bertambah kuatnya rasa
solidaritas kelompok. Yang digambarkan dengan cara mereka bekerja sama dan
bahu membahu dalam bertahan hidup. Sedangakan dampak negatif yang
ditimbulakan yaitu hancurnya kesatuan kelompok yang mana mereka tidak
mempunyai identitas dan tidak mempunyai tempat untuk ditinggali, sehingga
kelompok mereka terpecah belah dan menyebar keberbagai tempat. Serta hilangnya
harta benda hingga jatuhnya korban jiwa, dimana harta mereka di rampas dengan
tujuan untuk menghilangkan kelangsungan hidup mereka.
5.2 Saran
Berdasarkan uraian di atas diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat
bagi pembaca. Dan berikut ini penulis memberikan beberapa saran yaitu:
1) Bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan diharapkan
mampu memberikan informasi mengenai konflik sosial berupa kejahatan genosida
dan dampaknya.
2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih mendalam dan
memperbanyak sumber maupun referensi terkait dengan novel ini ataupun bentuk
karya sastra lainnya. Dan dapat melengkapi analisis dengan menggunakan teori –
teori yang lebih kaya.

