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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis dalam novel The Colour Purple karya Alice Walker, 

maka penulis dapat menyimpulkan keseluruhan dari penelitian. 

Gambaran penderitaan yang dialami oleh Celie memliki beberapa tahapan, yaitu: 

(1) Exposition; Pada tahap ini pengarang mulai memaparkan  keadaan awal cerita 

dimana menjelaskan keadaan tokoh Celie yang saat itu berusia empat belas tahun.  

Selain itu pada tahap ini juga dijelaskan dalam beberapa data dimana awal 

keadaan ibu Celie yang sedang sakit sehingga meninggal. (2) Rising Action; pada 

tahap ini munculnya konflik-konflik setelah kematian ibu Celie, dimana Ayahnya 

memperkosa Celie yang mana saat itu Celie masih berumur empat belas tahun 

hingga hamil dua kali. Selain memperkosa Celie, Ayahnya juga selalu 

memeperlakukan Celie dengan kejam. Celie tidak bisa melakukan apapun yang 

dia kehendaki karena jika diketahui oleh Ayahnya Celie akan dipukuli. Pada tahap 

ini bisa terlihat dimana tokoh Celie mengalami penderitaan baik secara fisik 

maupun mental karena Celie diperkosa, dipukuli, dilecehkan dan dihina oleh 

ayahnya. (3) Climax; dari banyak konflik yang Celie alami, sampailah pada 

akhirnya konflik yang memuncak yaitu klimaks  sebuah cerita dimana Celie 

dinikahkan dengan Tuan Albert yang menjadikan Celie harus melalui penderitaan 

yang lebih panjang dan lebih kejam lagi. Pada tahap ini penderitaan yang Celie 

alami semakin panjang dan terus berlanjut karena setelah menikahpun suaminya 

selalu memukuli danmerendahkan Celie sehingga Celie menderita secara fisik dan 

mental. (4) Falling Action; dalam tahap ini yaitu adanya penyelesaian yang 
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memunculkan akan adanya akhir dari sebuah cerita, seperti setelah kedatangan 

Shug Avery di kehidupan Celie penderitaan yang selama ini dia alami sedikit 

demi sedikit mulai berkurang. (5) Denoument; pada tahap ini dijelaskan bahwa 

adanya suatu penyelesain suatu cerita, seperti Celie yang akhirnya bisa terbebas 

dari penderitaan yang selama ini dia alami. Celie diajak pergi meninggalkan Tuan 

Albert oleh Shug untuk pergi ke Memphis. Akhirnya Celie bisa lebih percaya diri 

dan menjalani hidup bebas tanpa adanya siksaan dari siapapun. 

Dampak Penderitaan Terhadap Psikologi Tokoh Celie mengakibatkan (1) 

Ketakutan, Celie menjadi ketakutan karena dampak dari dia yang selalu dipukuli 

dan diperlakukan kejam oleh ayahnya sejak dia kecil. Dimanapun dan oleh 

siapapun Celie diperlakukan tidak adil sekalipun dia tidak melakukan kesalahan, 

dia tidak pernah berani untuk melawan dan hanya bisa sabar akan semua yang 

terjadi kepadanya. (2) Kecemasan, Celie selalu merasa cemas setelah mengalami 

pemerkosaan dan penyiksaan oleh ayahnya. Selain itu juga bukan hanya oleh 

ayahnya tapi oleh suaminya juga Celie selalu diperlakukan kejam sehingga dia 

selalu merasa cemas. (3) Kegelisahan, Celie juga selalu tidak nyenyak tidur 

karena terus merasa gelisah setelah melalui penderitaan yang setiap hari dia alami. 

(4) Tidak percaya diri, karena seringnya Celie direndahkan, dijelekan fisiknya 

sehingga Celie selalu merasa tidak percaya diri, bahkan untuk berbicara dengan 

orang lain pun Celie tidak terlalu berani. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi yang bermanfaat bagi para pembaca khususnya mahasiswa/i jurusan 

sastra Inggris yang tertarik untuk menganalisis unsur-unsur intrinsik novel salah 

satunya yaitu alur. Khususnya membahas tentang penderitaan tokoh beserta 

dampak penderitaan terhadap psikologi tokoh tersebut yang terkandung di 

dalamnya. Penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu diperlukan 

penelitian lebih lanjut untuk memperbaharui penelitian sebelumnya 


