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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan

peneliti dengan melakukan analisis terhadap data-data yang tersedia, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1) Gambaran karakteristik tokoh yang memunculkan nilai didaktis dalam

novel Matilda karya Roald Dahl tercermin pada tokoh Matilda, Mr

Wormwood,Miss Honey, dan Miss Trunchbull sebagai berikut:

- Tokoh Matilda anak yang memiliki karakter serba ingin tahu serta

memiliki kemampuan membaca yang sangat baik, berkaraktermandiri

dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, berkarakter cerdas yang

mampu menyelesaikan hitungan arimatika dengan cepat dan benar,

berkarakter kritis terhadap apa yang ada disekitarnya, pemberi

hukuman pada orang salah, dan penolong.

- Tokoh Mr Wormwood mempunyai karakteristik karakter yang

pemarah, culas dengan menipu pembeli mobil, arogan serta orang

yang tidak peduli dengan anaknya dan lebih mengutamakan agar bisa

mengejar pesawat untuk pergi selamanya.

- Tokoh miss Honey mempunyai karakteristik yang pendiam,

pengertian, tidak mudah putus asa, sederhana, ramah senyum, sosok

guru teladan yang jeli dan mengerti pada kebutuhan anak didiknya
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dan ingin agar anak didiknya bisa berkemang.

- Tokoh Miss Trunchbull memiliki karakteristik yang kejam dengan

menyiksa anak didiknya, tidak suka terhadap anak kecil, menakutkan,

serta merasa paling benar dan tidak suka jika ada orang yang

membantahnya.

2) Penggambaran nilai didaktis pada tokoh terdapat lima jenis yaitu nilai

akhlak, kecerdasan, sosial, kemandirian, dan kesabaran sebagai berikut:

- Nilai didaktis akhlak tercermin dari tokoh Miss Honey yaitu

berperilaku baik.

- Nilai didaktis kecerdasan muncul pada tokoh Matilda yaitu

kemampuan berbicara dan membaca, kemampuan

aritmatika/matematika, dan berpikir kritis, sedangkan pada tokoh Mr

Wormwood yaitu berpikir kreatif.

- Nilai didaktis sosial yang muncul dari tokoh Miss Trunchbull yaitu

bertanggung jawab, adapun dari tokoh Matilda yaitu sikap toleransi,

dan dari tokoh Miss Honey yaitu Hak dan Tanggung Jawab.

- Nilai didaktis kemandirian pada tokoh Matilda yaitu mandiri,

- Nilai didaktis kesabaran datang dari tokoh Miss Honey yaitu mengenai

tidak lekas putus asa.

5.2 Saran

Melalui hasil analisis tentang nilai-nilai didaktis dalam novel Matilda

karya Roald Dahl, penulis memberikan beberapa saran kepada pembaca dan

peneliti lain dalam menyusun sebuah penilitian, terutama berkaitan dengan objek
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tema pembahasan dan objek yang diteliti.

1) Novel Matilda karya Roald Dahl dapat dikaji dalam sudut pandang lain,

misalnya nilai moral/moral value yang memberikan pembelajaran

sekaligus hikmah yang dapat diambil pembaca atau kajian lain yang

memandang karya sastra sebagai sesuatu yang bermanfaat.

2) Dalam meneliti sebuah objek novel khususnya tentang nilai-nilai didaktis,

perlu adanya penguasaan mengenai teori tokoh dan karakterisasi. Sehingga

peneliti memiliki referensi yang membantu analisis nilai didaktis dalam

sebuah novel.

3) Tokoh utama dalam novel Matilda karya Roald Dahl yaitu Matilda

memiliki kemampuan menggerakkan sebuah objek dengan kemampuan

pikirannya yang disebut dengan telekinesis. Penulis menyarankan agar

peneliti selanjutnya dapat mengkaji tentang kemampuan telekinesis tokoh

utama pada penelitian berikutnya.


