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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab terakhir ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dari 

hasil yang telah diteliti mengenai latar belakang terjadinya konflik dan gambaran 

konflik yang terjadi pada novel The Hours karya Michael Cunningham. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan 

dari hasil penelitian. Berikut merupakan kesimpulan yang diambil dari analisis yang 

dilakukan penulis pada novel The Hours karya Michael Cunningham. 

1) Terdapat 4 penyebab konflik yang terjadi atas permasalahan kehidupan 

pada 3 tokoh utama berdasarkan teori yang digunakan oleh penulis 

(Soerjono Soekanto 2006:91-92). Faktor penyebab terjadinya konflik 

terjadi dari perbedaan, (1) individu dengan individu, perselisihan  tersebut 

seperti, Virginia Woolf yang hendak bunuh diri karena kekangan dari 

suaminya dan juga lelah dengan penyakit yang ia derita, (2) perbedaan 

kebudayaan seperti Laura Brown dengan Kitty yang berciuman namun 

saling canggung karena kondisi budaya pada sat itu adalah hal yang tabu, 

(3), perbedaan kepentingan seperti, Nelly dan Virginia Woolf yang 

berdebat soal teh dan jahe untuk makan malam, perbedan sosial seperti, 

(4) Clarissa dengan Richard soal penghargaan yang diterima Richard 

namun Richard menolaknya karena dia menganggap penghargaan itu 
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hanya sebuah bentuk rasa belas kasih atas dirinya yang mengidap penyakit 

AIDS.   

2) Gambaran permasalahan kehidupan pada 3 tokoh utama tersebut seperti: 

(1) Konflik sosial yaitu seperti perdebatan yang dilakukan antara Richard 

dan Clarissa Vaughan, Virginia dengan Nelly sang asisten rumah tangga, 

perbedaan pendapat yang sering muncul dan  faktor lingkungan seperti 

yang dialami oleh Richard dan Clarissa Vaughan megalami gesekan 

karena Richard yang bersikukuh untuk tidak akan mengambil 

penghargaannya. (2) Konflik Internal atau konflik batin yang terjadi pada 

3 tokoh utama dan diklasifikasikan berdasarkan emosinya seperti yang 

terjadi pada Laura Brown yang mengalami konflik batin dan 

diklasifikasikan dalam emosi gelisah, karena dirinya yang dianalogikan 

seperti dia akan berpentas diatas panggung namun kostumnya belum siap. 

Richard dengan Clarissa Vaughan dan diklasifikasikan dalam emosi 

sedih, karena Clarissa yang merencanakan pesta untuk Richard namun 

Richard enggan untuk hadir pada pesta itu. 

 

5.2 Saran  

Penelitian ini membahas tentang permasalahan kehidupan pada 3 tokoh utama 

dan gambaran konflik pada 3 tokoh utama pada novel The Hours karya Michael 

Cunningham. Setelah mengtahui faktor terjadinya konflik dan gambaran konflik 

yang terjadi pada 3 tokoh utama, peneliti menyampaikan beberapa saran untuk 

setiap pembaca penelitian ini umumnya, khususnya untuk lingkungan peneliti 
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untuk bisa menyikapi permasalahan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi 

penelitian ini juga dapat dianalisis dari sudut pandang aspek sastra lainnya seperti 

masalah perlawanan wanita karena dalam novel ini menceritakan banyak sekali 

perjuangan tokoh wanita.  

 


