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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Novel Goosebumps series Welcome In The Nightmare Camp kaya R.L 

Stine merupakan novel yang menceritakan Billy dan kawan-kawan, sekelompok 

remaja yang menjadi bahan percobaan aksi social manusia oleh sebuah 

laboratorium. Billy harus mampu melewati rintangan yang di berikan kedua 

orangtuanya dalam perkemahan yang telah dirancang sebelumnya. Berdasarkan 

hasil penelitian, maka penulis menemukan jawaban rumusan masalah penelitiannya 

sebagai berikut; 

1) Gambaran mengenai karakteristik yang dimiliki Billy sebagai tokoh utama 

dalam novel ini, Billy sebagai seorang remaja yang baru saja mencari jati 

dirinya, namun Billy sudah memiliki krakteristik yang positif dan baik 

dalam dirinya. Semua karakteristik Billy ini di dukung oleh setiap tindakan 

dan perlakuannya terhadap teman-temannya di perkemahan. Billy memiliki 

karakteristik untuk selalu berinisiatif tinggi dan berfikir luas, hal ini yang 

membedakan Billy dengan anak-anak lain diperkemahan. Karakteristik 

Baik Billy ini diantaranya Berani,Peduli terhadap teman dan 

lingkungannya,penyayang dan pantang menyerah. Semua sifatnya ini 

membuat Billy mampu mengahdapi tantangan demi tantangan yang dia 

hadapi di perkemahan.  
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2) Billy memiliki potensi yang sangat baik dalam memimpin kelompoknya di 

perkemahan. Semua karakteristik Billy yang baik mendukung potensi dia 

menjadi seorang pemimpin. Billy mampu memimpin teman-temannya 

dalam menyelesaikan suatu masalah dengan baik. Billy memiliki strategi 

yang baik untuk keluar dari perkemahan dan menyelamatkan teman-

temannya. Selain itu Billy memiliki komitmen yang tinggi terhadap setiap 

hal yang dia yakini baik atau buruk dampaknya bagi dia dan lingkungannya. 

Oleh karena itu dari semua hal yang dilakukannya, Billy selalu 

melakukannya demi kepentingan bersama, hal tersebut sangat sesuai 

dengan prinsip seorang pemimpin dalam memimpin sebuah kelompok.  

5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian ini, adapun saran yang disampaikan penulis 

yakni sebagai berikut. 

1) Penelitian mengenai analisis karya sastra tentang kepemimpinan pada 

remaja ini, diharapkan peneliti selanjutnya dapat menemukan unsur 

kepemimpinan lainnya  dalam karya sastra lainnya.  

2) Penelitian mengenai unsur kepemimpinan ini diharapkan dapat bermanfaat 

dan memberikan ilmu pengetahuan tentang kepemimpinan dalam bidang 

sastra, khususnya bagi pembaca. 

3)  Setiap remaja diharapkan memiliki sifat-sifat dasar kepemimpinan agar 

siap menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan. Menjadi seorang 
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pemimpin tidak selalu dimulai dari lingkungan yang besar kita dapat 

mengaplikasikannya dari lingkungan terdekat kita,  

 


