BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 SIMPULAN
Simpulan berdasarkan hasil analisis data yang terdapat pada bab IV, bahwa
tahapan alur perjalanan hidup tokoh utama dan pengaruh tokoh lain terhadap
perjalanan hidup tokoh utama yang terdapat dalam novel Oliver Twist karya Charles
Dickens dalam penelitian ini ditemukan 31 data, diantaranya sebagai berikut:
1.

Data pada gambaran tahapan alur perjalanan hidup tokoh utama
terdapat 25 data melalui 3 tahapan yaitu tahap awal yang terdiri dari
tahap pengenalan dan awal muncul konflik yang terjadi dalam
perjalanan hidup Oliver seperti pengenalan latar tempat dimana Oliver
lahir dan salah satu awal mula pemunculan konflik ketika Oliver
tinggal di rumah penampungan dan tinggal bersama Tuan Sowerberry,
tahap tengah yaitu tahap peningkatan konflik saat Oliver bertengkar
bersama salah satu anak yang tinggal di rumah Tuan Sowerberry
kemudian mencoba melarikan diri dari rumah Tuan Sowerberry, dan
tahap akhir tahap penyelesaian yaitu bagaimana akhir cerita ketika
Oliver hidup bahagia bersama seorang pria tua yang bernama Tuan
Brownlow yang telah mengangkat Oliver sebagai anaknya.

2.

Data pada rumusan masalah mengenai pengaruh tokoh lain terhadap
alur perjalanan hidup tokoh utama, penulis mendapatkan 6 data yang
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terdiri dari 6 tokoh yang berpengaruh terhadap alur perjalanan hidup
Oliver yaitu tokoh yang bernama Bu Mann, Tuan Bumbble, Tuan
Sowerberry, Fagin, Tuan Brownlow, Nancy.
5.2 SARAN
Saran yang penulis dapatkan dari hasil penelitian tahapan alur perjalananan
hidup tokoh utama dalam novel Oliver Twist karya Charles Dickens ini ada
beberapa saran yang penulis ingin sampaikan untuk pembaca maupun peneliti lain,
diantaranya:
1)

Karya sastra dengan objek novel Oliver Twist untuk mengkaji atau
meneliti unsur menarik lainnya yang terdapat pada novel ini seperti
latar, perbudakan, atau dampak kekerasan terhadap psikologi anak.

2)

Dari penelitian ini di sarankan untuk mencari novel yang memiliki
jalan cerita lebih menarik dan tidak membosankan terhadap pembaca
untuk di teliti agar tujuan penelitiannya dapat tercapai.

