BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Novel It karya Stephen King merupakan sebuah novel horror yang
menceritakan mengenai terror-terror mengerikan yang dialami oleh sekelompok
anak-anak. Adapun simpulan dari penelitian ini yaitu,
1. Gambaran kepribadian tokoh anak dalam novel ini diketahui bahwa masingmasing tokoh anak memiliki sisi positif dan sisi negatif pada kepribadiannya.
William Denbrough (Bill) memiliki pribadi positif yang terdiri dari kreatif,
cerdas, penyayang, peduli, mandiri, pantang menyerah, petualang, baik,
berjiwa pemimpin, bertanggung jawab sementara pribadi negatifnya ialah
mudah marah, dominan, tidak sabaran, kasar dan sulit bersosialisasi.
Kepribadian Positif Benjamin Hanscom adalah sopan, baik, penurut, rajin,
cerdik, bertanggungjawab, penyayang, jujur, dan percaya diri sementara
kepribadian negatif Ben yakni penyendiri, tidak percaya diri, pembohong,
berhati-hati, pemalu, penakut, penghayal dan pribadi yang lemah. Beverly
Marsh memiliki pribadi yang tangguh, berani, mandiri, kasar, sombong dan
sinis. Richard Tozier berkepribadian ceria, ambisius, agamis, banyak bicara,
dan berlebihan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian tokoh anak
dalam novel ini dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari diri tokoh
dan faktor eksternal yang merupakan pengaruh dari luar tokoh seperti keluarga
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dan lingkungan sosialnya. Adapun faktor internal tersebut dipengaruhi oleh
fisik pada diri Ben Hanscom yang menyebabkan dirinya menjadi pribadi yang
tidak percaya diri dan penyendiri, tidak percaya orang lain karena selalu
mendapat ejekan mengenai kondisi fisiknya, selain itu kegagapan yang
dimiliki
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bersosialisasi, pendiam dan kurang percaya diri. Sementara faktor eksternal
dipengaruhi oleh faktor keluarga, teman dan kebiasaan. Keluarga merupakan
tempat pertama seorang anak mengetahui dan mencontoh sesuatu untuk ditiru
dan diterapkan dalam kehidupannya seperti pribadi kasar, berani, acuh dan
sinis yang dimiliki Beverly terbentuk dari interaksi yang diterimanya dari
keluarganya –ayahnya – yang sering bersikap maupun berkata kasar serta
sering memarahinya, pribadi Ben yang pembohong dan tidak percaya orang
lain terbentuk karena faktor ibunya yang kurang perhatian karena terlalu
sibuk. Sementara kepribadian tokoh Richie tidak lepas dari pengaruh kondisi
lingkungan keluarganya yang harmonis dan agamis sehingga membuat dirinya
menjadi pribadi yang ceria, jenaka, riang, jahil dan manja.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian mengenai kepribadian tokoh anak beserta faktorfaktor yang mempengaruhi kepribadian tokoh dalam novel It karya Stephen King
tersebut peneliti menyadari bahwa bukan hanya kepribadian saja namun novel ini
dapat diteliti lebih mendalam dari berbagai aspek kajian sebagai topik utama
pembahasan penelitian selanjutnya di antaranya sebagai berikut,
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1. Kepribadian tokoh dalam novel It karya Stephen King dapat diteliti lebih
mendalam dari berbagai aspek kajian seperti perkembangan kepribadian tokoh
yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup dapat dianalisis dari usia tokoh
masih anak-anak yang membawa dampak pada kepribadiannya saat dewasa.
2. Novel It karya Stephen King merupakan novel bersifat komplek karena
memiliki dua perbedaan waktu cerita yakni saat tokoh masih usia anak-anak
dan tokoh ketika usia dewasa yang disetiap waktu cerita tersebut memiliki alur
campuran yang selalu berubah-ubah sehingga saran penelitian selanjutnya
yakni mengenai plot/alur penceritaan dengan fokus utama yakni menyusun
alur cerita dalam novel sehingga novel ini lebih mudah dipahami.
3. Pembahasan suatu kajian penelitian akan lebih mudah dipahami dengan
menggunakan teori yang tepat serta memiliki pemahaman yang mendalam
yang berkaitan dengan penelitian. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan
kepada peneliti selanjutnya untuk mengetahui dan memahami objek kajian
yang akan diteliti serta didukung oleh teori-teori yang sesuai dengan fokus
kajian penelitian.

