BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1

Simpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap novel Heidi, penulis dapat

mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1) Nilai-nilai moral yang yang tergambarkan pada tokoh utama dalam novel
Heidi diantaranya adalah sikap peduli, berbagi, inisiatif, dan penyayang..
Sikap peduli yang dilakukan Heidi tidak hanya untuk kakek orang
terdekatnya, kepada Nenek, Peter, bahkan Clara temannya yang baru ia
kenal. Heidi pun tak segan untuk membantu menyenangkan hati mereka.
Heidi memberikan motivasi kepada Clara, membantu kakek merapihkan
ruangan, selain itu membantu Nenek. Sikap berbagi Heidi tidak hanya
berbagi makanan kepada Peter, ia pun berbagi kebahagiaan untuk Nenek
yang tidak bisa melihat. Sikap penyayang Heidi salah satunya menyayangi
Kakek dan Nenek, tidak hanya kepada lingkungan sekitar, Heidi pun
menyayangi binatang. Khususnya kambing peliharaan Kakek.
2) Novel Heidi ini memiliki tiga pesan moral, yaitu;
a) Peduli, Melalui novel inspiratif ini Spyri mengajak pembaca untuk
tetap bersyukur atas apa yang telah diraih dan selalu peduli
terhadap

sesama

dengan

mengharapkan imbalan.
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saling

tolong

menolong

tanpa

b) Berbagi, berbagi tidak hanya dalam bentuk materi, jika tidak cukup
mampu berbagi dalam materi, kita bisa berbagi kebahagiaan dengan
melakukan sesuatu yang dapat menyenangkan hati mereka.
c) Mandiri, Sikap mandiri Heidi dalam novel ini dapat menjadi contoh
bagi para orang tua untuk menanamkan sikap mandiri kepada anakanaknya. Selain itu sikap sayang tidak hanya dapat ditujukan kepada
sesama manusia, bisa juga ditujukan kepada binatang ataupun
disekitar kita.
5.2

Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disarankan hal-hal berikut ini:
1. Novel Heidi karya Johanna Spyri ini diharapkan dapat menjadi acuan
dalam kehidupan dengan mengambil pesan moral yang ada dalam cerita
pada novel tersebut.
2. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Novel Heidi karya Johanna Spyri ini memiliki nilai-nilai kehidupan yang
kompleks, sehingga diharapkan kepada peneliti lainnya untuk meneliti
lebih lanjut novel ini dengan pendekatan sastra yang lain.
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