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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis prasangka serta realitanya dan dampak 

prasangka tersebut dalam novel  Flipped  karya Wendelin van Draanen yang telah 

dibahas pada bab sebelumya, dapat penulis simpulkan bahwa: 

1. Prasangka Julianna Baker terbagi menjadi tiga jenis komponen yaitu: 1) 

Komponen afektif atau emosional, 2) Komponen Kognitif, dan 3) Komponen 

Perilaku. Komponen afektif atau emosional yaitu jenis emosi berupa sikap 

kemarahan, kehangatan, kegelisahan atau permusuhan yang ditunjukkan 

dengan prasangka Julianna saat menunjukkan sikap hangat pada Bryce Loski, 

gelisah ataupun marah serta memusuhi tokoh lain yang terlibat, selanjutnya 

komponen kognitif yaitu melibatkan keyakinan atau pikiran yang membentuk 

sikap ditunjukkan oleh prasangka Julianna ketika ia merasa yakin pada satu 

hal sehingga ia bersikap saat berinteraksi dengan tokoh lainnya seperti 

semakin menyukai Bryce Loski maupun sebaliknya lalu bersikap tidak peduli 

ataupun bersikap dewasa ketika dihadapkan pada masalah, kemudian yang 

terakhir adalah komponen perilaku yaitu sikap yang diikuti dengan perilaku 

ditunjukkan oleh  prasangka Julianna yang berprilaku atau bertindak pada 

tokoh lain seperti mengambil langkah berani saat ia mendapat komentar yang 

buruk tentang rumahnya atau ketika Julianna mulai intens mendekati Bryce. 

2. Selanjutnya berdasarkan prasangka-prasangka yang muncul, prasangka 

tersebut berdampak pada perkembangan cerita sehingga menghasilkan plot. 
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Prasangka tersebut menimbulkan kesalahpahaman antara Julianna dan Bryce 

dari awal perkenalan hingga akhir cerita oleh karena itu plot yang muncul 

yaitu plot lurus atau progresif yakni cerita yang diawali dengan tahap awal, 

tahap tengah lalu tahap akhir. Pada tahap awal prasangka yang muncul 

memberikan kesan perkenalan mereka berdua dan mengawali munculnya 

konflik, lalu tahap tengah prasangka yang ada menyebabkan permasalah yang 

dialami Julianna dan Bryce semakin ruwet dan dalam lalu pada tahap akhir 

prasangka yang muncul mulai sedikit karena kedua tokoh utama telah 

menemukan cara untuk mengakhiri konflik yang mereka alami. Komponen 

afektif atau emosional, komponen perilaku serta komponen kognitif 

bermunculan silih berganti sehingga perkenalan, konflik serta klimaks pada 

novel dapat berjalan dengan lancar. Walaupun komponen afektif atau 

emosional pada prasangka Julianna baker lebih dominan sehingga konflik 

kesalahpahaman karena perasaan Julianna berlangsung lama tetapi semuanya 

dapat teratasi dengan baik karena komponen-komponen prasangka yang 

lainnya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai prasangka Julianna Baker serta 

dampaknya pada jalan cerita pada novel Flipped karya Wendelin van Draanen ini, 

penulis membuat beberapa saran dan masukan sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan penulis hanya menganalisis prasangka yang didapat 

dari sudut pandang dan dampaknya terhadap plot. Kepada penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat meneliti prasangka dengan objek yang berbeda 
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seperti meneliti prasangka yang dimiliki oleh pembaca novel saat pertama kali 

membaca bagian, tengah, hingga akhir cerita dan bisa juga menganalisis unsur 

ekstrinsik yang terdapat pada novel. 

2. Penulis menyarankan pada peneliti-peneliti selanjutnya bisa membuat 

penelitian baru seperti dengan cara membandingkan beberapa novel dengan 

tema yang sama dan menganalisis bagaimana plot tersebut berjalan atau 

menganalisis pengaruh diluar pengarang terhadap plot yang dipilih olehnya. 

Penelitian juga bisa dilakukan dengan mencari objek lain selain novel seperti 

pada jurnal harian, drama dan film. 


