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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan dari data yang di jelaskan dalam bab IV 

disimpulkan Unsur Struktur Batin Puisi dan Gambaran Kesedihan yang terdapat 

pada kelima puisi dalam Kumpulan Puisi The Poems Anne Bronte Karya Anne 

Bronte sebgaimana tercantum dalam rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1)  Berdasarkan hasil analisis, Unsur Struktur Batin Puisi yang terdapat pada 

kelima puisi dalam Kumpulan Puisi The Poems Anne Bronte Karya Anne 

yaitu: 

a) Nada yang tedapat dalam kumpulan puisi Anne Bronte yaitu; mengenang, 

berharap, putus asa dan kebingungan. 

b) Rasa yang tedapat dalam kumpulan puisi Anne Bronte yaitu; kekecewaan, 

takjub, kesepian dan kerinduan.  

c) Tema yang terdapat pada kumpulan puisi Anne Bronte yaitu; kenangan 

masa lalu, arti sebuah rumah, kenangan akan seseorang, kehidupan yang 

tidak diharapkan, nostalgia kehidupan masa lalu.  

d) Amanat yang terdapat pada kumpulan puisi Anne Bronte yaitu; amanat 

tentang arti kehidupan, arti sebuah rumah, merelakan kepergian dan 

tentang orang terkasih. 

2)  Berdasarkan hasil analisis gambaran kesedihan tokoh utama yang terdapat 

dalam Kumpulan Puisi The Poems Anne Bronte karya Anne yaitu:
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a) Kerinduan akan masa lalu yang terdapat pada puisi Memory, Home dan 

The Bluebell,sepanjang puisi tersebut tokoh utama meenggambarkan 

kerinduannya dengan mengenang masa-masa kehidupannya di masa lalu 

b) Kerinduan akan seseorang yang terdapat pada puisi The Reminiscence, 

sepanjang puisi tersebut tokoh utama menggambarkan kerinduannya akan 

seseorang dengan bagaimana ia mengenang seseorang yang ia bicarakan 

dalam puisi tersebut.  

c) Keputusasaan dalam menjalani hidup yang terdapat pada puisi The Captive 

Dove, hal tersebut ditunjukkan oleh tokoh utama yang menggambarkan 

dirinya terjebak dalam kehidupan yang tidak ia inginkan sebagaimana 

burung merpati di dalam sangkar. 

d) Kesepian yang terdapat pada puisi The Captive Dove, hal tersebut 

ditunjukkan oleh tokoh utama dimana ia merasakan hal yang sama seperti 

pengamatannya terhadap seekor burung merpati yang terjebak sendirian di 

dalam sangkar.  

 

5.2  Saran 

Penelitian mengenai Gambaran Kesedihan Tokoh Utama dalam puisi 

sangatlah menarik untuk dikaji melalui Struktur Batin Puisi, yaitu tema, amanat, 

rasa, nada. Struktur Batin pada suatu puisi memiliki peran penting dalam suatu 

pengkajian puisi, karena dapat dilihat bagaimana kondisi perasaan serta kejiwaan 

penyair saat melahirkan puisi tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan apakah 

pengkajian puisi dalam penelitian ini dapat ditelaah lebih jauh melalui Struktur 
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Fisiknya juga atau melalui Aspek lainnya, hal tersebutlah yang belum terjawab 

dalam penelitian ini, maka dari itu penulis menyampaikan saran-saran untuk 

penelitian lebih lanjut di antaranya::  

1) Penelitian mengenai kajian puisi tidak sebatas hanya pada peneltian mengenai 

unsur struktur batin puisi yang menggambarkan kesedihan namun bisa juga 

dilakukan pada kajian lannya, seperti : diksi, citraan dan gaya bahasa sebagai 

representasi atau gambaran fenomena lainnya dalam suatu karya puisi.  

2) Penelitian lebih mendalam mengenai struktur batin puisi dan gambaran 

kesedihan tidak hanya dapat dilakukan pada objek puisi namun juga pada 

objek-objek penelitian lainnya, seperti; Novel atau lirik lagu. 

 


