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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

The Stars Shine Down merupakan novel karya Sidney Sheldon yang 

menceritakan tentang kehidupan Lara Cameron sejak dia hidup dalam kemiskinan 

sampai menjadi wanita yang kaya raya. Dalam penelitian ini penulis mengkaji 

mengenai karateristik dan kebutuhan bertingkat Lara Cameron, yaitu kebutuhan 

fisiologi, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa cinta dan memiliki, dan kebutuhan 

aktualisasi diri. Adapun penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1) Karakteristik Lara Cameron digambarkan dalam tiga dimensi yaitu: fisik, 

sosial, dan kejiwaan. Pada karakteristik Lara Cameron ditemukan 14 data. 

Pada karakteristik fisik terdapat 3 data, karakteristik sosial 3 data dan 

karakteristik kejiwaan 8 data. Lara Cameron seorang wanita yang memiliki 

karakteristik yang cantik dan menarik, ia bekerja sebagai seorang developer 

wanita yang paling sukses. Karakteristik kejiwaan Lara Cameron yaitu 

pekerja keras, tegas, dan ambisius. 

2) Gambaran pencapaian kebutuhan bertingkat Lara Cameron berdasarkan 

teori kebutuhan bertingkat Abraham Maslow, yaitu: 

1. Pencapaian kebutuhan Fisiologi Lara cameron 

Kebutuhan Lara Cameron dapat terpenuhi dalam bentuk sandang, 

pangan dan papan. Terdapat 3 data dalam pencapaian fisiologi Lara 

Cameron. Lara dapat memenuhi kebutuhan sandangnya dengan 
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membeli banyak pakaian, gaun mewah dari perancang busana ternama 

serta membeli sepatu dan berlian. Kemudian untuk memenuhi 

kebutuhan pangannya Lara sudah dapat memenuhi kebutuhan makan 

dan minumnya, dan untuk memenuhi kebutuhan papannya Lara 

membeli rumah di Southampton. 

2. Pencapaian Kebutuhan Rasa Aman Lara Cameron 

Terdapat 4 data yang ditemukan pada pencapaian kebutuhan rasa aman 

Lara Cameron. Kebutuhan rasa aman Lara Cameron dapat terpenuhi 

dari perlindungan orang-orang terdekatnya, setiap kali bisnisnya dalam 

masalah Lara selalu mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari 

orang-orang terdekat yang menyayanginya sehingga Lara terbebas dari 

rasa cemas dan tidak aman. 

3. Pencapaian Kebutuhan Rasa Cinta Dan Memiliki Lara Cameron  

Terdapat 5 data yang ditemukan dalam pencapaian kebutuhan rasa 

cinta Lara Cameron. Kebutuhan ini Lara dapatkan ketika bertemu 

dengan tambatan hatinya yaitu Philip Adler, seorang pianis konser 

ternama. Lara sangat mencintai Philip begitu pula Philip yang sangat 

mencintai Lara. Dan pada akhirnya mereka menikah. Hal ini 

merupakan pencapaian kebutuhan rasa cinta dan memiliki Lara 

cameron. 

4. Pencapaian Kebutuhan Rasa Penghargaan 

Terdapat 5 penghargaan yang diemukan pada pencapaian kebutuhan 

rasa penghargaan Lara Cameron. Kebutuhan ini dapat Lara penuhi 
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dengan mendapatkan penghargaan dari pihak lain. Kesukksesan Lara 

dalam mendirikan gedung-gedung membuat Lara semakin terkenal dan 

banyak dikagumi banyak orang. Hal tersebut membuat orang-orang 

banyak memberikan pujian kepada Lara, mereka bersikap menghargai 

dan menghormati Lara. 

5. Pencapaian Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Terdapat 5 data yang diemukan dalam pencapaian kebutuhan 

aktualisasi diri Lara Cameron. Dalam mencapai kebutuhan ini Lara 

berusaha dengan maksimal dalam bisnisnya, sehingga Lara bisa 

mencapai sukses yang luar biasa. Lara dapat mendirikan banyak 

gedung, dan gedung-gedungnya sukses besar. Sehingga Lara dapat  

menjadi salah satu developer real estate wanita yang paling sukses. 

5.2 Saran 

Penelitian sebuah karya sastra sangat menarik untuk dilakukan baik itu dari 

unsur instrinsik maupun ekstrinsiknya. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis 

dengan pendekatan mimetik dengan objek penelitian yaitu novel dan teori 

kebutuhan bertingkat Abraham Maslow. Adapun saran yang diberikan penulis 

kepada pembaca adalah sebagai berikut: 

1) Peneliti diharapkan lebih cermat lagi dalam menentukan permasalahan yang 

akan diteliti, karena banyak aspek dalam novel yang dapat dikaji. 

2) Penelitian mengenai kebutuhan bertingkat pada novel dengan menggunakan 

teori kebutuhan bertingkat Abraham Maslow dapat dijadikan alternatif 

untuk menambah apresiasi sastra. Dan dijadikan sebagai acuan bahwa 
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fenomena dalam kehidupan nyata dapat menjadi cerminan dalam suatu 

karya sastra yang dapat diteliti menggunakan pendekatan mimetik. Dengan 

demikian pembaca dapat mengetahui fenomena yang terjadi pada suatu 

karya sastra berdasarkan imitasi dari realitas. 

         

 

 

    


