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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Simpulan yang telah penulis ambil dalam penelitian ini adalah: 

1) Gambaran tokoh utama pria (Madhav Jha) dan tokoh utama wanita (Riya 

somani) digambarkan berdasarkan tiga dimensi yaitu fisik, sosial, 

kejiwaan. Madhav Jha adalah tokoh utama pria dalam novel ini, sekaligus 

orang yang mengalami obsesi cinta. Madhav Jha secara fisik digambarkan 

sebagai pria yang berbadan tinggi dan ramping, mempunyai kulit yang 

tidak merata karena paparan sinar matahari, rambut dan mata yang hitam 

juga tatapan yang tajam, tangan yang besar. Selain itu Madhav diceritakan 

seorang pria yan tampan. Secara social Madhav merupakan orang yang 

tidak berbahasa Inggris namun jago bermain basket. Ia adalah pemain 

basket tingkat Negara bagian. Ia juga merupakan seorang pangeran dari 

Dumraon yang menempuh pendidikan dibidang sosiologi. Sedangkan 

secara kejiwaan, Madhav Jha digambarkan sebagai seorang yang pantang 

menyerah, rela berkorban, rendah diri (apa adanya), baik hati, ramah, 

sabar, dan keras kepala. 

Riya somani adalah tokoh utama wanita dalam novel ini, yang tidak lain 

adalah seorang wanita yang diobsesikan oleh tokoh utama pria (Madhav 

Jha). Dalam novel ini, cecara fisik Riya digambarkan sebagai seorang 
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wanita yang mempunyai postur badan yang tinggi, leher beserta lengan 

panjang dan kaki yang jenjang nan indah. Selain itu Riya juga 

digambarkan sebagai seorang wanita cantik yang mempunyai rambut 

panjang dan bergelombang. Secara sosial, Riya digambarkan sebagai 

seorang wanita yang berbahasa Inggris yang juga siswi bahasa Inggris. 

Riya juga berasal dari keluarga kaya Delhi. Sedangkan secara kejiwaan, 

Riya somani digambarkan sesosok wanita yang ramah namun tidak 

banyak bicara agak sedikit tertutup. Riya juga cenderung sebagai seorang 

yang tidak terlalu serius atau suka bercanda juga seorang wanita yang 

pemberani. 

2) Gambaran obsesi tokoh utama pria dalam novel ini digambarkan 

berdasarkan teori obsesi dari Frost dan Steketee, dan cinta dari Krech. 

Obsesi tokoh utama pria yaitu Madhav Jha tergambar dari bagaimana 

Madhav selalu merasa cemburu apabila ada pria lain yang mendekati Riya 

sehingga membuat Madhav memikirkan hal-hal buruk tentang pria lain 

tersebut dan membuat Madhav melakukan hal-hal bodoh. Sedangkan pada 

kenyataannya Riya sendiri menganggap dia hanya sebagi teman. Akibat 

dari obsesi cinta tersebut Madhav juga seringkali memaksa Riya untuk 

menjadi pacarnya karena Riya selalu menolak dan selalu menegaskan 

persahabatan diantara mereka, yang pada akhirnya perlakuan Madhav 

tersebut membuat Riya sangat marah dan tidak mau menjalin 

persahabatan. Madhav juga merasakan frustasi atas kehilangan Riya yang 

tidak lagi bersamanya, frustasi membuat dirinya berubah dan hampir saja 
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membuat dia membutuhkan pengobatan secara psikologis. Selain itu 

Madhav juga tidak pernah ingin jauh dari Riya, hal tersebut membuat 

Madhav rela pergi ke amerika tepatnya di New York untuk mencari Riya 

selama 3 bulan. Sebelum itu, di India sendiri ia juga mencari Riya 

dimanapun tempat yang berhubungan dengan Riya meskipun tidak ada 

hasilnya. 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang akan 

disampaikan oleh penulis adalah sebagai beikut: 

1) Novel Half girlfriend memungkinkan masih terdapat banyak permasalahan 

yang sangat menarik untuk diteliti, tidak hanya kejala kejiwaan obsesi 

cinta tokoh utama pria saja. Seperti memungkinkan adanya gejala-gejala 

psikologis lain ataupun permasalahan lain yang dapat diteliti 

menggunakan kajian studi sastra lainnya. 

2) Segala sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik. Penulis berharap, 

berdasarkan hasil penelitian ini pembaca dapat mengambil hikmah dari 

setiap peristiwa yang terjadi di dalam Novel akan obesesi cinta, seperti 

kita harus menjadi orang yang optimis dan terus berusaha. Demi 

mewujudkan kehidupan yang lebih baik untuk diri sendiri sebagai individu 

yang hidup dalam keluarga dan masyarakat beragama. 

 




