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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan data hasil analisis pada bab empat, dapat disimpulkan 

representasi budaya Cina dan Amerika ialah sebagai berikut. 

1) Gambaran budaya memiliki dua macam ialah budaya tangible budaya 

yang bisa dirasakan dan budaya intangible budaya yang tidak dapat 

dirasakan. Pada karakteristik seseorang baik dari sikap, dapat di praktekan 

dalam perilaku dan lainnya dapat digambarkan melalui tiga wujud budaya : 

(1) budaya sebagai suatu yang kompleks melalui ide-ide, gagasan-gagasan, 

nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. (2) budaya sebagai suatu aktivitas 

yang kompleks dan bertindak pada pola pikir dari manusia itu sendiri di 

dalam masyarakat. Baik secara individu antar individu, maupun individu 

dengan kelompok. (3) budaya sebagai benda hasil karya manusia.  

2) Pandangan tokoh utama berbentuk dalam peraturan, kehidupan sehari-hari, 

sikap tokoh Kwan dan Olivia. Olivia menentang kenyataan bahwa ia 

memiliki seorang kakak perempuan yang bernama Kwan dengan 

keturunan etnis Cina. Sedangkan Olivia keturunan Amerika ia tidak dapat 

menerimanya. Wujud budaya berbentuk norma dan aktivitas dalam 

kehidupan sehari-hari Olivia terbilang bebas karena ia tidak merasa 

terkekang walaupun sebenarnya di sisi lain Olivia merasa terkekang 

karena ia kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Orang 
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tuanya terlalu sibuk dengan urusannya sendiri sehingga Olivia terlupakan, 

namun Olivia mencoba untuk menerima kakak perempuannya itu yang 

bernama Kwan agar dia merasa ada teman. Olivia berlaku tidak 

mengenakkan seperti mengejek, menghina, mengolok dan lainnya 

terhadap kakaknya karena ia sulit menerima kenyataan. Dimana ayahnya 

telah menikah dengan ibunya Kwan di Cina pada zaman dulu. Tetapi 

Kwan tetap bersikap baik padanya tetap sayang padanya. Kwan tidak 

dendam sedikitpun kepada adiknya itu justru ia semakin sayang kepada 

adikknya karena adiknya itu butuh kasih sayang lebih yang sebelumnya 

tidak rasakan dari ibu kandungnya. Setelah sekian lama Olivia dapat 

menerima kenyataan pahit bahwa Kwan adalah kakaknya dan mau 

menerima Kwan sebagai kakaknya. Sampai pada Olivia mengetahui 

semua rahasia tentang kehidupannya terdahulu. Olivia pun mulai 

menyayangi Kwan sebagai kakaknya hingga Kwan sempat menghilang 

selama dua bulan Olivia merasa sedih dan merasa kehilangan Kwan 

karena Kwan pergi tanpa kabar. 

5.2. Saran 

Penelitian yang berdasarkan hasil analisis pada sebuah karya sastra tidak 

hanya mengenai kajian representasi budaya saja. Tetapi penelitian bisa saja 

meneliti mengenai kajian budaya berdasarkan persamaan budayanya itu sendiri. 

Novel The Hundred Secret Senses menerangkan gambaran antara budaya Cina 

dan Amerika. 


