BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Setelah dilakukan analisis terhadap puisi The Waste Land karya T.S Eliot,
maka penulis dapat menarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian. Berikut
beberapa hal yang penulis simpulkan dari penelitian ini :
1) Hasil analisis mengenai unsur simbol dan citraan yang digunakan Eliot untuk
menggambarkan keruntuhan Peradaban Eropa Pasca Perang Dunia 1 dalam
puisi The Waste Land terdapat simbol yang terbagi kedalam tiga jenis simbol,
yaitu : simbol pribadi, simbol konvensional, dan simbol alam. Kata dan frasa
yang termasuk kedalam simbol pribadi diantaranya: April, Hyacinth,
Phoenician Sailor, Belladona, Nyimphs, Sweeney dan Mrs. Porter, Mr.
Eugenides. Kata dan frasa yang termasuk kedalam simbol konvensional
diantaranya: The Man With Three Staves dan Wheel, The Hanged Man,
Cupidon dan Sevenbranched. Kata dan frasa yang termasuk kedalam simbol
alam diantaranya: summer, a shower of rain dan sunlight, planted, sprout dan
bloom, Penulis juga menemukan enam jenis citraan dalam bentuk frasa,
klausa, dan kalimat dalam puisi The Waste Land diantaranya: citraan visual,
citraan pendengaran, citraan gerak, citraan penciuman, citraan sentuhan, dan
citraan organik.
2) Keruntuhan Peradaban Eropa Pasca Perang Dunia 1 yang tergambar dalam
puisi The Waste Land di antaranya: (1) Kemunduran prilaku beragama
meliputi; masyarakat Eropa yang mementingkan kehidupan duniawi dan telah
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melupakan Tuhan-Nya, kehancuran gereja yang mengisyaratkan bahwa
pondasi agama telah hancur dalam kehidupan masyarakat Eropa. (2)
Kemunduran semangat hidup meliputi; keputusasaan dan kekosongan
spiritual. (3) Hilangnya nilai moral dalam sosial masyarakat yang ditunjukkan
oleh nafsu dan sikap kasual terhadap seks. (4) Kematian masal akibat perang
yang berkepanjangan. (5) Kebobrokan mental yang diderita masyarakat Eropa
akibat efek traumatis dari perang. (6) kehancuran insfrastruktur meliputi;
keruntuhan kota-kota besar dalam upaya saling serang, kejayaan dan segala
kemegahan Eropa hancur. (7) Kehancuran ekonomi meliputi: kehilangan
tempat tinggal, kelaparan yang dipicu oleh kekeringan sehingga merenggut
banyak nyawa dan menyebabkan kemiskinan. (8) Perubahan sosial meliputi;
sulitnya masyarakat Eropa untuk melakukan kebiasaan dan aktivitas seperti
sebelum perang terjadi, kematian masal pria dewasa juga menyebabkan
ketidak seimbangan.

5.2 Saran
Berdasarkan dari hasil penelitian ini menulis memiliki saran kepada
pembaca:
1) Bagi penelitian selanjutnya yang akan meneliti mengenai Peradaban Eropa
dan Perang Dunia 1 diharapkan dapat memahami sejarahnya dari berbagai
referensi dan sumber bacaan.
2) Nilai-nilai yang terkandung dalam puisi “The Waste Land” tentunya
memberikan pemahaman kepada penulis serta pembaca serta dapat dijadikan
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pelajaran yang menggugah kesadaran untuk menjadi lebih bijak di masa yang
akan

dating

bahwa

perang

akan

membawa

banyak

penderitaan.
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